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Relatório Anual 2009

Começamos o ano de 2009 ainda imersos no cenário da crise fi nanceira global. A percepção de redução da 

atividade econômica era evidente. Entretanto, ao longo deste período, o cenário se reverteu. Encerramos o 

exercício com um excelente desempenho econômico, apesar de uma leve redução em nosso faturamento.

Esse resultado pode ser entendido como desdobramento de várias ações relativas à nossa estratégia

empresarial. Entre elas, é fundamental entender como abordamos a noção de competitividade, na

sua forma mais ampla, estendida ao longo do tempo e com as perspectivas distintas de passado,

presente e futuro.

Competimos, sem dúvida, pelo nosso passado, pelas nossas realizações, experiências acumuladas,

relações cultivadas e pela consolidação de uma marca, cujo signifi cado e valor se traduzem em nosso 

maior patrimônio.

Já no momento presente, a competição acontece em fronteiras mais bem defi nidas, dentro da indús-

tria e dos segmentos em que nós disputamos. Ela se dá entre concorrentes tradicionais, em um jogo 

cujas regras todos conhecem.

Portanto, a forma inovadora e mais relevante para pensar a estratégia de uma empresa não é limitar-

se a mercados estabelecidos, com produtos e serviços conhecidos, e à disputa contra antigos con-

correntes. Mas sim capacitar-se continuamente para desenvolver soluções inéditas, de modo a criar

também novos mercados e, principalmente, novas possibilidades.

Essa forma de competição é muito mais complexa e sutil que a competição por preços entre con-

correntes semelhantes, a qual, por si só, conduz a um processo por vezes predatório e destrutivo 

em valor.

Curiosamente, encontramos a inspiração para nossa estratégia nas raízes do Império Bizantino. Um

paradoxo original marcou essa civilização, a de maior duração na história, quase oito séculos (do IV ao 

XII). É ele que buscamos adaptar para a nossa realidade:

Faça de tudo para ser o mais competitivo no seu mercado.

X

Faça de tudo para evitar a competição.

Mensagem do Presidente
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É evidente que a competição é fundamental. Nós a abraçamos com forte estímulo e motivação. Afi nal, 
é ela, com seus riscos e desafi os, que cria as condições necessárias para promover o desenvolvimento 
das organizações. 

Mas é na contradição que o pensamento paradoxal propõe a ruptura do raciocínio linear e óbvio,
permitindo, assim, abrir novos horizontes de possibilidades. Nesse sentido, a nossa estratégia tem sido
a da procura incansável pela inovação, pela oferta de soluções inéditas, econômicas e confi áveis, criando
e compartilhando valor com todos os nossos stakeholders. Em síntese, a necessidade de uma empresa se 
reinventar criativamente é um fenômeno irreversível.

A combinação inteligente de nossa capacitação em serviços de Engenharia com a nossa atividade de Cons-
trução tem sido o nosso core business há 39 anos e fonte principal de inspiração para nossos programas de 
formação e retenção de talentos e de gestão do conhecimento.

Consolidada essa vocação, demos início à constituição de um portfólio próprio de investimentos imobili-
ários com o objetivo de gerar valor patrimonial para a empresa. Essa atividade tem se confi gurado como 
importante fonte de novos conhecimentos e originação de negócios, em vários modelos de parcerias.

Vale ainda dizer que todas estas ideias até aqui expostas têm suas raízes em nossa consciência sobre dois 
temas fundamentais: Governança Corporativa e Sustentabilidade.

Somos pessoas articuladas dentro de uma mesma cultura, compartilhando valores, objetivos e con-
flitos comuns. Para nós, a Sustentabilidade se baseia em uma perspectiva histórica existente dentro 
de uma cultura empresarial. À medida que avançamos nos diversos programas empresariais, todos 
os nossos valores vão sendo incorporados gradualmente aos nossos processos de negócio. Com isso, 
a gestão sustentável e transparente se torna, cada vez mais, parte integrante da cultura da empresa, 
refletindo nas atitudes de todos os nossos colaboradores.

Desde nossa origem, esses temas buscam o mesmo objetivo: a geração de valor e a confi abilidade. Para 
isso, são necessárias atitudes autênticas e um olhar mais amplo, que valorize o desempenho econômico por 
um lado e, por outro, os resultados sociais e ambientais gerados por nossa atividade. Essa postura se refl ete
claramente na recém-elaborada Declaração de Sustentabilidade da Racional:

Sustentabilidade é estar consciente do nosso compromisso com o futuro e realizar hoje nossos ne-
gócios de maneira responsável e inovadora, equilibrando valores econômicos, sociais e ambientais.

Newton Simões
Presidente
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O Brasil encontra-se entre os poucos países do mundo com sólidos funda-

mentos econômicos e políticos. Atravessou o período pós-crise global de ma-

neira positiva, com crescimento do PIB sustentado pelo consumo doméstico 

e pela melhoria dos indicadores sociais, com aumento da renda nas camadas

mais pobres da população. 

Este favorável cenário macroeconômico, somado às recentes descobertas da

indústria petrolífera e à escolha do país para sediar a Copa de 2014 e as Olim-

píadas de 2016, desperta o interesse de investidores e de agentes econômi-

cos de todo o mundo. 

Na esteira deste ciclo virtuoso de crescimento do país vem a indústria da 

construção civil, altamente sensível ao ritmo econômico. Desde 2005 nosso 

mercado de engenharia e construção, assim como o mercado imobiliário,

vem crescendo a taxas superiores ao PIB, sinalizando a recuperação de mais 

de duas décadas de estagnação do setor. O que encontramos hoje é um mer-

cado bastante aquecido, notadamente nos segmentos de Shopping Centers, 

Varejo e Hospitais, e o segmento Industrial retomando seus investimentos

ainda no primeiro semestre de 2010.

Também é possível prever que haverá forte expansão do setor Logístico, tan-

to pela necessidade de modernização das instalações existentes, como pelo 

impulso dado pela retomada do crescimento industrial. O segmento de Edifi -

cações de Missão Crítica (data centers, semicondutores, call centers, pesquisa 

& desenvolvimento), no qual a Racional tem notória presença, também deve-

rá contar com importantes investimentos, haja vista as tendências apontadas 

pela tecnologia da informação e o signifi cativo défi cit destes projetos no t
Brasil, quando comparado aos países desenvolvidos. 

Perspectivas
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Mas a capacidade de crescimento da Racional não dependerá somente da demanda aquecida. O maior 

desafi o estará em atendê-la de forma a preservar o elevado desempenho e a consequente fi delização

dos clientes. Afi nal, a proposta da Racional não é crescer a qualquer custo, mas sim norteada por seus

Princípios e Fundamentos, garantindo alto desempenho para os clientes e gerando valor para todos os 

stakeholders. Inevitável será a empresa deparar-se com um desequilíbrio entre a oferta de recursos hu-

manos e de materiais e a forte demanda já presente no mercado. Isso desafi a a Racional a todo instante a 

monitorar seu ritmo de crescimento e a consolidar seu modelo de gestão, mantendo o foco nas Políticas 

de Atração, Retenção, Qualifi cação e Integração de Talentos, no Desenvolvimento de Lideranças, na Ges-

tão do Conhecimento e na Gestão por Processos.   

Nos últimos anos, a Racional vem crescendo a taxas médias anuais de 20% e a perspectiva para os pró-

ximos anos é continuar nesse caminho, mas em ritmo mais modesto, equilibrando sua atuação em seus 

sete segmentos: 

Industrial e Logística

Shopping Centers e Varejo

Saúde

Hotéis e Resorts 

Educação e Cultura

Corporativo 

Edifi cações de Missão Crítica

Para 2010, a Racional está trabalhando com uma projeção de faturamento de R$ 850 milhões dos quais 65% 

encontram-se contratados e em execução.

O ciclo econômico virtuoso que aí está nos convida a crescer. Porém, o posicionamento da Racional não 

será meramente oportunista, mas fortemente comprometido com uma visão estratégica e sustentável

de longo prazo.
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Desempenho
Operacional
Engenharia e Construção

A Racional Engenharia encerrou o exercício de 2009 com receita

equivalente de R$ 553,3 milhões. O lucro operacional registrado no

ano foi de R$ 44,0 milhões, enquanto a geração de caixa - medida 

pelo EBITDA - foi de R$ 24,6 milhões*.

O bom desempenho operacional, somado a uma gestão efi caz

de custos, proporcionou a geração do EBITDA nos mesmos pata-

mares do exercício anterior, apesar da redução de 10% na receita 

equivalente.

Em seus 39 anos no mercado de edifi cações, a Racional realizou 

mais de 550 obras de alta complexidade, superando a marca de 

sete milhões de metros quadrados construídos.

Atualmente, a empresa está presente em importantes empreen-

dimentos do país, como a construção da primeira fábrica de se-

micondutores da América do Sul – CEITEC - Centro de Excelência

em Tecnologia Eletrônica Avançada, os shopping centers Igua-

temi Alphaville, ParkShoppingSãoCaetano, ParkShoppingBarigüi,

Granja Vianna e Sete Lagoas, os Hospitais Albert Einstein, Oswaldo

Cruz e Unimed Piracicaba, a fábrica de Anápolis da Hyundai – CAOA

e o novo Centro de Distribuição da Colgate, construído no Parque

Logístico Imigrantes, além de outros projetos.
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Desempenho
Operacional
Portfólio Estratégico

A Racional possui atualmente cinco empreendimentos em seu portfólio próprio, em

diferentes estágios de desenvolvimento, que receberam investimentos de aproximada-

mente R$ 210 milhões de reais até 31/12/2009, com a expectativa de receberem investi-

mentos adicionais de R$ 250 milhões nos próximos anos.

Portfólio Estratégico– Visão Geral dos Empreendimentos:

Empreendimento Característica Localização Status

Centro de Convenções SulAmérica Centro de Convenções Rio de Janeiro Em operação

 Torre Norte Edifício Corporativo Rio de Janeiro Em operação    

 Torre Sul Edifício Corporativo Rio de Janeiro Em operação

 Centeranel Raposo Centro Logístico São Paulo Em construção

 Centeranel Viracopos Centro Logístico Indaiatuba Em desenvolvimento

O Centro de Convenções SulAmérica, edifi cação com área construída de 24.000 m²,

está localizado no Rio de Janeiro/RJ e encontra-se em operação desde 2007.

O empreendimento possui capacidade para atender até 6.000 pessoas, destinando-se à

realização de eventos corporativos, comemorações, feiras, exposições e demais atividades 

comerciais e promocionais.
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Os modernos Edifícios Corporativos Torre Norte e Torre Sul, anexos ao Cen-

tro de Convenções SulAmérica - Torre Norte com 23.500 m² e Torre Sul com

11.000 m² de área construída - fazem deste um empreendimento de uso 

misto. O complexo oferece uma excelente opção de locação de espaços

inteligentes na região central da cidade do Rio de Janeiro, área de escassa 

oferta. A Torre Norte, entregue em abril de 2009, é ocupada integralmente

pela SulAmérica, que transferiu para o empreendimento sua sede local.

O empreendimento oferece uma completa infraestrutura de serviços e de 

alimentação, incluindo um estacionamento subterrâneo com 1.500 vagas, 

integrado ao metrô da cidade, próximo à estação Estácio.

O Centeranel Raposo foi concebido segundo os mais atualizados conceitos 

empregados em Parques Logísticos. Com localização privilegiada, no cruza-

mento do Rodoanel Mário Covas com a Rodovia Raposo Tavares, suprirá a 

demanda de consolidação de cargas com entregas fracionadas, respeitan-

do as novas leis de restrição de tráfego de veículos de carga e de horários de 

entrega na cidade de São Paulo. Com uma visão de sustentabilidade, inte-

gra resultado econômico com ações de responsabilidade social e cuidados

ambientais, seguindo as premissas da certifi cação Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED). O empreendimento conta com 180.000 m² 

de área total de terreno e terá mais de 105.000 m² de área construída 

quando fi nalizado.

O Centeranel Viracopos, empreendimento ainda em desenvolvimento, 

deverá replicar os mesmos conceitos básicos do Centeranel Raposo, aten-

dendo inclusive à demanda decorrente das expansões do Aeroporto de 

Viracopos, em terreno situado na Rodovia Santos Dumont, na cidade de 

Indaiatuba, com uma área total de 175.000 m².

Além de complementarem as operações de Engenharia e Construção da

Racional, esses empreendimentos trarão o benefício de diversifi cação aos

negócios da empresa, agregando um modelo de atuação caracterizado por 

receitas recorrentes, alta rentabilidade e contratos de longo prazo, especial-

mente quando comparado ao negócio de construção.
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Levantados em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 (em milhares de Reais - R$)

Balanços Patrimoniais

ATIVO

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa  3 32.386 62.941

Contas a receber de clientes 4 22.029 40.466

Impostos a recuperar  563 710

Adiantamentos a fornecedores  1.255 3.990

Contas a receber de partes relacionadas 5 2.166 6.071

Outros créditos a receber 6 209 4.106

Outras contas a receber  - 17

Total do ativo circulante  58.608 118.301

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:

Depósitos judiciais    16 1.861 1.908

Contas a receber de partes relacionadas 5 6.005 -

Investimentos 7 84.729 68.513

Imobilizado 8 1.873 44.461

Intangível 9 294 352

Total do ativo não circulante  94.762 115.234

TOTAL DO ATIVO  153.370 233.535

Nota

Explicativa

20082009

12



Racional Engenharia

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE
Fornecedores   4.550 10.485

Cauções e retenções   5.669 5.118

Adiantamentos de clientes - obras  15 7.295 33.474

Salários e encargos sociais   7.901 5.442

Impostos a recolher  10 1.892 2.653

Imposto de renda e contribuição social a recolher  937 3.468

Contas a pagar a partes relacionadas 5 278 -

Provisão para garantia de obras 13 1.400 560

Outras contas a pagar 11 882 877

Total do passivo circulante  30.804 62.077

NÃO CIRCULANTE
Impostos a recolher 10 844 1.182

Certifi cados de recebíveis imobiliários - CRIs 12 - 75.602

Provisão para contingências 16 1.282 431

Provisão para perdas em investimentos 7 2.913 1.032

Total do passivo não circulante  5.039 78.247

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social  17.a) 36.888 25.389

Reserva de lucros 17.e) 643 -

Reserva de reavaliação 17.b) 54.966 54.966

Lucros acumulados  17.f) 25.030 12.856

Total do patrimônio líquido  117.527 93.211

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  153.370 233.535

Nota

Explicativa

20082009
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Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 (em milhares de Reais - R$ )

Nota

Explicativa

20082009

RECEITA BRUTA
Receita de prestação de serviços   258.187  299.625

Imposto sobre serviços  (15.784) (17.827)

RECEITA LÍQUIDA  242.403  281.798 
  

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  (198.454) (235.297)

LUCRO BRUTO  43.949  46.501 

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS    

Despesas administrativas e comerciais  (19.395) (21.166)

Depreciações e amortizações  (466) (383)

Resultado de participação em sociedades controladas 7  6.455  (577)

Provisão para perdas em investimentos em controladas 7  (1.881) (1.032)

Outras receitas   13  103 

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  28.675 23.446

RESULTADO FINANCEIRO 

Receitas fi nanceiras   7.381 5.901

Despesas fi nanceiras   (3.072) (7.472)

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA       
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   32.984  21.875 
   

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 14  (11.450) (9.029)

LUCRO APÓS O IMPOSTO DE RENDA E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   21.534  12.846 
Reversão de juros sobre o capital próprio 17.d)  2.217  6.462 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  23.751 19.308

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
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Demonstrações das 
Mutações do

Patrimônio Líquido
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Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 (em milhares de Reais - R$)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007  25.389   -  54.966   6.010  86.365 

Dividendos distribuídos sobre resultados anteriores   -   -   -   (6.000) (6.000)

Juros sobre o capital próprio   -   -   -   (6.462)  (6.462)

Lucro líquido do exercício   -  -   -  19.308  19.308 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008  25.389   -  54.966  12.856   93.211 

Constituição de reserva de lucros em 31 de julho de 2009 17.e)  -  643   -   (643)  - 

Aumento de capital em 25 de agosto de 2009 17.a) 11.500  -   -   -   11.500 

Redução de capital pela cisão parcial de ativos          

      em 18 de dezembro de 2009  (1) -  -  -  (1)

Dividendos distribuídos 17.c)  -   -   -   (8.717)  (8.717)

Juros sobre o capital próprio 17.d)  -   -   -   (2.217)  (2.217)

Lucro líquido do exercício   -   -   -   23.751   23.751 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009  36.888 643 54.966 25.030 117.527

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

 Nota Capital Reserva Reserva de Lucros  

 Explicativa social  de lucros    reavaliação acumulados Total 
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Nota

Explicativa

20082009

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício  23.751   19.308 

Ajustes para reconciliação do lucro líquido com o caixa     

 proveniente das (consumido nas) atividades operacionais:    

 Depreciações e amortizações   466   383 

 Despesa fi nanceira de empréstimos, fi nanciamentos e parcelamentos   391   438 

 Descontos concedidos   -    268 

 Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa   (88) (354)

 Constituição de provisão para garantia em obras   840   560 

 Provisão para contingências   851   431 

 Baixa de investimentos em controladas  -    1.908 

 Provisão para perdas em investimentos em controladas 7  1.881   1.032 

 Resultado de participação em sociedades controladas 7 (6.455)  577 

   21.637 24.551
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais:

 Contas a receber de clientes   18.525   (13.007)

 Contas a receber de partes relacionadas   (2.100)  (2.702)

 Impostos a recuperar   -     153 

 Adiantamentos a fornecedores   2.735   (1.989)

 Outros créditos a receber   3.897  (1.061)

 Outras contas a receber   17   114 

 Depósitos judiciais   47   (1.875)

Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:

 Fornecedores   (5.935)  2.106  

 Cauções e retenções   551   2.836  

 Adiantamentos de clientes - obras   (26.179)  (29.799)

 Salários e encargos sociais   2.459   2.754 

 Impostos a recolher   (614)  463  

 Imposto de renda e contribuição social a recolher  (2.531) 516  

 Outras contas a pagar   5  (106)

 Contas a pagar a partes relacionadas   (5.130)  (806)

Caixa líquido proveniente das (consumido nas) atividades operacionais  7.384 (17.852)

Demonstrações 
dos Fluxos de Caixa
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 (em milhares de Reais - R$)
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de bens do ativo imobilizado e de bens intangíveis   (45.700)  (40.546)

Venda de imobilizado para empresa controlada  17.685   -  

Aumento de capital em controlada 7  (11.500) -  

Dividendos recebidos 7 1.739   -  

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento  (37.776)  (40.546)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    
Pagamento de impostos parcelados   (729) (679) 

Captação de recursos - por emissão de Certifi cados

 de Recebíveis Imobiliários - CRIs  -    75.602 

Aumento de capital social 17.a)  11.500   -  

Dividendos distribuídos 17.c)  (8.717)  (6.000) 

Pagamento de juros sobre o capital próprio 17.d) (2.217)  (6.462) 

Caixa líquido (consumido nas) proveniente das atividades de fi nanciamento  (163)  62.461  

(DIMINUIÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO 

DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   (30.555)  4.063 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   62.941   58.878  

Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício   32.386   62.941 

  (30.555) 4.063

Nota

Explicativa

20082009

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
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Notas
Explicativas
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1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Racional Engenharia Ltda. (“Sociedade”) tem como objeto social o gerenciamento e a execução de obras ligadas ao 

ramo de construção civil, atuando predominantemente como construtora.

Adicionalmente, a Sociedade participa no CCN - Centro de Convenções Ltda., na Centeranel 1 Participações Ltda., na 

Centeranel 2 Participações Ltda., na Centeranel 3 Logística e Participações Ltda., na CCN Administração e Locação de Bens 

Ltda., na CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda., na SCP SP Judas Ltda., no Consórcio Lucas do Rio Verde e 

no Consórcio Racional Delta.

ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 

DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008

(Valores expressos em milhares de Reais-R$, exceto quando indicados de outra forma)
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E

 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

 2.1. Elaboração e apresentação das demonstrações fi nanceiras
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com ob-

servância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e incorporam as alterações introduzidas pelas Leis 

nº 11.638/07 e nº 11.941/09, as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações 

e as interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. As principais práticas contábeis são:

a) Aplicações fi nanceiras
As aplicações fi nanceiras são reconhecidas pelos valores de aplicação acrescidos dos rendimentos incorridos até as datas 

dos balanços.

b) Apuração do resultado
As receitas e despesas dos contratos de prestação de serviços são reconhecidas com base no regime de competência dos 

exercícios, apuradas em virtude dos custos incorridos em relação aos custos estimados para sua conclusão. Os prejuízos 

conhecidos sobre obras e empreendimentos imobiliários em andamento são provisionados, quando houver. 

c) Ativos circulante e não circulante
A provisão para perdas na realização de créditos, quando aplicável, é constituída com base na avaliação acerca da situação 

específi ca de cada cliente e respectivas garantias oferecidas.

Os demais ativos são demonstrados pelo valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, as atualizações mone-

tárias e os rendimentos proporcionais auferidos até as datas dos balanços.

d) Imobilizado e intangível
Apresentados ao custo de aquisição ou construção, deduzido de depreciações ou amortizações acumuladas. As depre-

ciações e amortizações são calculadas pelo método linear, às taxas anuais mencionadas nas notas explicativas nº 8 e nº 9, 

com base na vida útil-econômica estimada dos bens.

e) Passivos circulante e não circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e va-

riações monetárias incorridos até as datas dos balanços.

f) Provisão para imposto de renda e contribuição social
A provisão é constituída com base em alíquotas e lucros tributáveis ajustados conforme legislação específi ca.

g) Uso de estimativas
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos e passivos 

e outras transações. As demonstrações fi nanceiras da Sociedade incluem, portanto, estimativas referentes a seleção de 

vidas úteis do ativo imobilizado, amortização do intangível, provisões necessárias para passivos contingentes e determina-

ções de provisões para imposto de renda, provisões para garantia de obras e outras similares. Os resultados reais podem 

apresentar variações em relação às estimativas.
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h) “Impairment” sobre ativos de longo prazo
A Sociedade e suas controladas, em atendimento ao CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável, efetuaram a análise do valor 

de recuperação do imobilizado e intangível. Com base nos estudos realizados, não foram identifi cados ativos que neces-

sitem de provisão para redução ao seu valor de recuperação.

i) Ajuste a valor presente
De acordo com o CPC 12 - Ajuste a Valor Presente, a Sociedade avaliou os ativos e passivos monetários de longo prazo e 

relevantes existentes no circulante sujeitos à avaliação a valor presente e também os de curto prazo, quando o efeito é 

considerado relevante em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. Em 31 de dezembro de 2009, não 

foi registrado ajuste a valor presente, em face da não relevância. 

 

 3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 

Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, os saldos estão compostos conforme segue:

  2009 2008

Caixa 40 13

Bancos 1.170 1.593

Aplicações fi nanceiras:  

 Banco Unibanco - Certifi cado de Depósito Bancário - CDB (a) - 11.088

 Fundo HG FIC FIM (b) 12.724 9.721

 Banco Votorantim - CDB (a) 8.298 19

 Banco Bradesco - compromissada - CDB (a) 5.033 34.971

 Banco Itaú - Invest Fix (c) 3.054 -

 Banco Votorantim - Fundo Vintage (d) 2.067 -

 Banco Itaú - CDB (a)          -   5.536

  32.386 62.941
  

(a) Aplicações fi nanceiras sujeitas à atualização mensal de juros médios de 101% do Certifi cado

 de Depósito Interbancário - CDI. 

(b) Fundo de investimento multimercado, que busca rentabilidade acima do CDI.

(c) Aplicação fi nanceira automática de valores de conta corrente sujeita à atualização diária de juros

 médios de 20% do CDI. 

(d) Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento de renda fi xa, que busca rentabilidade  

 acima do CDI. 

As aplicações fi nanceiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão

sujeitas a um insignifi cante risco de mudança de valor. 
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4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

   2009 2008
 

 Contas a receber de clientes 11.616 27.048

 Serviços executados a faturar 10.413 13.506
 

  22.029 40.554
 Provisão para perdas na realização de créditos          -       (88)
 

  22.029 40.466
 

 O saldo de contas a receber de clientes, já faturado em 31 de dezembro de 2009, por período de vencimento, 

 está apresentado a seguir:

    2009
 

 A vencer  11.409

 Vencidas até 30 dias       207
 

   11.616

5. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

 a) Os saldos das operações mantidas com partes relacionadas são como segue:

  2009 2008
 

 Ativo -  

  Contas a receber de partes relacionadas:  

   Racicorp Comércio e Participações Ltda. - 5

   Centeranel 1 Participações Ltda. 1 1

   CCN - Centro de Convenções Ltda. 27 5.880

   Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. (d) 6.133 185

   CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. (d) 1.928 -

   CCN Administração e Locação de Bens Ltda. 65 -

   Centeranel 2 Participações Ltda.      17         -
 

    8.171 6.071

 Circulante 2.166 6.071

 Não circulante 6.005 -
 

 Passivo circulante -   

  Contas a pagar a partes relacionadas -  

   Dividendos a pagar:  

      Cotistas - pessoas físicas 213 -

      Racicorp Comércio e Participações Ltda.      65         -
 

       278         -
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b) Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 12, a Sociedade celebrou contrato de locação com a PLA Racional 

 Projetos Imobiliários I Ltda. O início da locação ocorreu em janeiro de 2010.

c) A Sociedade aluga o prédio onde funciona a sede, o qual é de propriedade da controladora Racicorp Comércio e 

 Participações Ltda. Em 31 de dezembro de 2009, a Sociedade contabilizou despesas de aluguéis no montante 

 aproximado de R$1.002 (R$885 em 31 de dezembro de 2008), registradas como “Despesas administrativas

 e comerciais”. 

d) Sobre esses valores não há incidência de encargos fi nanceiros.

6. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

  2009 2008
    

 Consórcio Racional Delta - Ministério da Ciência e Tecnologia (a)  - 4.034

 Outros créditos a receber 209      72
     

  209 4.106
 (a) Vide Nota Explicativa nº 11.

7. INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS

 São representados por:

  2009 2008
    

 Investimentos:  

  Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. 70.604 59.098

  Centeranel 1 Participações Ltda. 7.756 7.756

  CCN Administração e Locação de Bens Ltda. 4.722 5

  Centeranel 2 Participações Ltda. 1.558 1.558

  CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. 5 5

  Outros        84        91
 

   84.729 68.513
  

 Provisão para perdas em investimentos:  

  CCN - Centro de Convenções Ltda. 2.896 1.015

  SCP SP Judas Ltda.        17        17
    

    2.913   1.032
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  Os investimentos e a provisão para perdas em investimentos em 31 de dezembro de 2009 são como segue:

 Descrição dos investimentos Milhares de Participação Patrimônio Lucro Valor do Resultado de Provisão para

  ações ordinárias/ no capital líquido (prejuízo) Investimento participação perdas em

  cotas possuídas integralizado (passivo a líquido (provisão em sociedades investimentos

   - % descoberto) do exercício para perda em controladas em

      investimentos)  controladas
 

 Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. 20.562 99,99 70.604 - 70.604 - -

 Centeranel 1 Participações Ltda. 3.620 99,99 7.756 - 7.756 - -

 CCN Administração e Locação de Bens Ltda. (a) 6 99,97 4.722 4.715 4.722 4.715 -

 Centeranel 2 Participações Ltda. 753 99,99 1.558 - 1.558 - -

 CCN Torre Sul Administração

 e Locação de Bens Ltda. 6 83,30 5 - 5 - -

 CCN - Centro de Convenções Ltda. (b)  2.701 99,99 (2.896) (1.881) (2.896) - (1.881)

 SCP SP Judas Ltda. (c) - 54,00 (17) 1.740 (17) 1.740 -

 Outros            84         -          -

 

      81.816 6.455 (1.881) 
 

 Ativo não circulante - investimentos     84.729

 Passivo não circulante - provisão para perdas em investimentos   (2.913) 

  

      81.816  
 

 (a) O CCN Administração e Locação de Bens Ltda. tem como objeto social a exploração, administração e locação 

  comercial de bens próprios, de terceiros ou obtidos através de concessões, por meio de contratos.

  A controlada iniciou suas atividades em 2009.

 (b) O CCN - Centro de Convenções Ltda. tem como objeto social a exploração do Centro de Convenções da

  cidade do Rio de Janeiro, incluindo as atividades de operação. A controlada iniciou suas atividades no início do 

  segundo semestre de 2007. 

 (c) A SCP SP Judas Ltda. tem como objeto social a atividade de construção civil em geral.
 

 As demais sociedades controladas encontram-se em fase pré-operacional até 31 de dezembro de 2009.
 

 A movimentação dos investimentos no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2009 é como segue:

  2009
  
 Investimentos:
 Saldos em 31 de dezembro de 2008 68.513
 Aumento de capital - Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. 11.500
 Resultado de participação em sociedades controladas 6.455
 Dividendos recebidos (1.739)
   

 Saldos em 31 de dezembro de 2009 84.729
   
 Provisão para perdas em investimentos 2009
 
 Saldos em 31 de dezembro de 2008 1.032
 Provisão para perdas em investimentos em controladas 1.881
   

 Saldos em 31 de dezembro de 2009 2.913
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 8. IMOBILIZADO
 É composto por:

    2009  2008
     
  Taxa anual de  Depreciação  
  depreciação - % Custo  acumulada  Líquido Líquido
     
 Máquinas e equipamentos 10 843 (348) 495 574
 Móveis e utensílios 10 193 (41) 152 117
 Equipamentos de informática 20 1.715 (815) 900 531
 Veículos 20 29 (14) 15 21
 Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 608 (297) 311 348
 Imobilizado em andamento -         -        -         - 42.870
   

   3.388 (1.515) 1.873 44.461
 
 Os saldos registrados na conta “Imobilizado em andamento” referiam-se a dois edifícios corporativos que foram 
 construídos próximo ao Centro de Convenções, na cidade do Rio de Janeiro, destinados à locação. As obras 
 foram concluídas em 2009.
 
 Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 12, esses imóveis foram locados, pelo prazo médio de dez anos, 
 a partir da sua conclusão, corrigidos pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M. A Sociedade procedeu à 
 securitização desses recebíveis, mediante operação estruturada com o Banco Unibanco S.A., para emissão de 
 Cédulas de Créditos Imobiliários - CCIs.
 
 A movimentação do imobilizado para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2009 é como segue:
 

  Custo Depreciação Líquido
  
 Saldos em 31 de dezembro de 2008 45.611 (1.150) 44.461
 Adições no exercício 45.658 (365) 45.293
 Cisão de imobilizado - Torre Norte e Torre Sul (a) (70.196) - (70.196)
 Alienação de imobilizado não cindido – Torre Norte e Torre Sul (b)  (17.685)         -  (17.685)
   

 Saldos em 31 de dezembro de 2009     3.388  (1.515)    1.873

 (a)  Conforme Atas de Reunião de Sócios de 15 de abril e de 18 de dezembro de 2009, a Sociedade cindiu
 parcialmente seu ativo imobilizado para as controladas CCN Administração e Locação de Bens Ltda. (“CCN - Torre 
 Norte”) e CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. (“CCN - Torre Sul”), respectivamente, no montante 
 total de R$70.196. A cisão refere-se aos dois edifícios corporativos citados anteriormente, em contrapartida à trans-
 ferência dos CRIs descritos na Nota Explicativa nº 12. A Sociedade e as controladas CCN Torre Norte e CCN Torre 
 Sul, apesar de pertencerem ao mesmo grupo econômico, atuam em segmentos distintos. A Sociedade tem como 
 objeto social a execução de serviços de construção civil, ao passo que as controladas mencionadas são socieda-
 des com propósitos específi cos, as quais foram constituídas com a única fi nalidade de explorar comercialmente a 
 locação dos edifícios corporativos Torre Norte e Torre Sul.
 
 (b)  Conforme Atas de Reunião de Sócios de 10 de dezembro de 2009, a Sociedade alienou a parte do ativo
 imobilizado não cindida referente à Torre Norte e  à Torre Sul, para a CCN - Torre Norte e CCN - Torre Sul, respectiva-
 mente, pelo valor de construção de R$17.685. 
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9. INTANGÍVEL
É composto por:

    2009  2008
    

  Taxa anual de Custo Amortização Líquido Líquido

  depreciação - %  acumulada

 Software 20 667 (406) 261 319

 Marcas e patentes -   33        -   33   33
 

   700 (406) 294 352

10. IMPOSTOS A RECOLHER
   2009 2008
 

 Circulante:  

  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a recolher 348 869

  Programa de Integração Social - PIS a recolher 97 210

  Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher 355 605

  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a recolher 703 545

  COFINS a recolher - Programa de Parcelamento Especial - PAES 338 338

  Outros impostos a recolher      51      86

 

     1.892 2.653
  

 Não circulante:  

  COFINS a recolher - PAES    844 1.182

 

Durante o exercício de 2003, a Sociedade aderiu ao PAES, estabelecido através da Lei nº 10.684, tendo declarado na 

ocasião todos os seus débitos de COFINS referentes ao aumento da alíquota de 2% para 3%, a partir do exercício de 

1999, estipulado pela Lei nº 9.718/98. As condições mais vantajosas para amortização da dívida, entre elas o alonga-

mento do prazo de pagamento e a mudança de indexador (Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para 

Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP), foram fatores determinantes para a adesão ao programa.

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR
  2009 2008 
 

 Consórcio Racional Delta - Ministério da Ciência e Tecnologia (a) 584 -

 Consórcio Racional Lucas do Rio Verde (b) - 827

 Outros 298   50
 

  882 877
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 (a)   O Consórcio Racional Delta representa uma operação conjunta com a Delta Construções Ltda., tendo como 

 objeto de sua constituição a construção e a implementação, em regime de empreitada integral a preço global e 

 prazo determinado, de uma fábrica para o Ministério da Ciência e Tecnologia, no Estado do Rio Grande do Sul.

 Proveniente dessa operação conjunta, a Sociedade registrou, durante os exercícios de 2009 e de 2008,

 os seguintes valores no resultado:

  2009 2008
 

 Receita de prestação de serviços 10.911 25.760

 Impostos sobre faturamento (747) (1.297)

 Custos dos serviços prestados (11.994) (17.153)

 Resultado fi nanceiro        86      382
 

  (1.744)   7.692

 (b)   Representa uma operação conjunta da Sociedade com a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., com 

 as participações de 50% cada uma, tendo como objeto de sua constituição a construção e a implementação, 

 em regime de empreitada integral a preço global e prazo determinado, de um imóvel industrial no Estado de 

 Mato Grosso, concluído em 2009.

 Proveniente dessa operação conjunta, a Sociedade registrou, durante os exercícios de 2009 e de 2008, 

 os seguintes valores no resultado:

  2009 2008 
 

 Receita de prestação de serviços 6.656 36.199

 Impostos sobre faturamento (253) (1.372)

 Custos dos serviços prestados (6.189) (17.059)

 Resultado fi nanceiro       (8)       (13)
 

     206 17.755

12. CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI

  2008 
 

 Torre Norte (a) 70.602

 Torre Sul (b)   5.000
 

 Total 75.602

(a) A Sociedade e a SulAmérica Companhia Nacional de Seguros celebraram em 17 de outubro de 2007 o

Contrato de Locação da Torre Norte (“Contrato”), referente ao imóvel em construção no Centro Empresarial Rio 

Cidade Nova, localizado na cidade do Rio de Janeiro, pelo prazo de 120 meses. O início da locação ocorreu em 

abril de 2009.
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A Sociedade realizou captação de recursos por meio da securitização dos recebíveis desses aluguéis, com res-

pectiva emissão de CRI, vinculados a Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI. O valor total dos CRI emitidos até 31 

de dezembro de 2009 foi de R$96.537, que serão pagos em dez parcelas anuais até abril de 2019, acrescidos de 

juros de 10,8% ao ano e sujeitos à atualização anual de Taxa Referencial - TR. A amortização de principal e juros 

terá início em abril de 2010. O Contrato de Cessão de Créditos tem por objeto a cessão pela Sociedade ao agente 

fi duciário de todos os respectivos direitos oriundos do Contrato, que correspondem ao seu valor principal e às 

condições de reajustamento e de todas as garantias contratuais, multas e indenizações.

Em garantia dos CRI foram concedidas: (a) cessões fi duciárias dos créditos decorrentes do Contrato; e (b) aliena-

ção fi duciária de ações da controlada da Sociedade, CCN - Centro de Convenções Ltda.

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 8, a Sociedade cindiu o imobilizado da Torre Norte para a CCN 

Administração e Locação de Bens Ltda. em contrapartida ao CRI.

 

(b) A Sociedade e a PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda. (“PLA”) celebraram em 25 de julho de 2008 o Con-

trato de Construção, Locação Atípica e Outras Avenças (“Contrato”), tendo por objeto a locação pela PLA da Torre 

Sul, localizada no Centro Empresarial Rio Cidade Nova, na cidade do Rio de Janeiro. O início da locação ocorreu 

em janeiro de 2010.

A Sociedade realizou captação de recursos por meio da securitização dos recebíveis desses aluguéis, com res-

pectiva emissão de CRI, vinculados a CCI. O valor total dos CRI emitidos foi de R$20.115, que serão pagos em 

102 parcelas mensais com vencimento até junho 2018, acrescidos de juros médios de 10,3% ao ano e sujeitos à 

atualização anual de TR. A amortização de principal e juros teve início em fevereiro de 2010. 

O Contrato de Cessão de Créditos tem por objeto a cessão pela Sociedade ao agente fi duciário de parte dos direi-

tos oriundos do Contrato, correspondente a 64,9294% dos créditos advindos e das condições de reajustamento 

e de todas as garantias contratuais, multas e indenizações.

Em garantia dos CRI foram concedidas: (a) cessões fi duciárias dos créditos decorrentes do Contrato; e (b) aliena-

ção fi duciária de ações da controlada da Sociedade, CCN - Centro de Convenções Ltda. 

A PLA é uma parte relacionada. Essa operação poderia gerar resultado diferente caso tivesse sido praticada com 

empresas não relacionadas. A Administração da Sociedade entende que as condições praticadas são equivalen-

tes às de mercado.

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 8, a Sociedade cindiu o imobilizado da Torre Sul para a CCN Torre 

Sul Administração e Locação de Bens Ltda. em contrapartida ao CRI.

13. PROVISÃO PARA GARANTIA DE OBRAS
As provisões são calculadas com base na análise dos custos incorridos comparados à produção total das obras 

com período de garantia encerrado. Dessa forma, foram defi nidos percentuais para cada setor e segmento de 

atuação da Sociedade, aplicados sobre a produção total das obras concluídas, como estimativa de gastos com

reparos e manutenções a incorrer.

14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A Sociedade está inserida no regime de tributação pelo lucro real e os débitos nas demonstrações do resultado de 

R$11.450 em 2009 (R$9.029 em 2008) referem-se às despesas efetivas dos respectivos impostos ajustados às adições 

conforme reconciliação a seguir:
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  2009 2008
 
  Reconciliação entre o imposto de renda e a contribuição social calculados 
 à alíquota efetiva:
 
 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 32.984 21.875
 Alíquota nominal - %    34%    34%
 

 Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 11.215 7.438
 Efeitos de adições      235 1.591
 

 Imposto de renda e contribuição

 social debitados ao resultado do exercício 11.450 9.029

  

15. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-OBRAS
Representam valores antecipados dos clientes por conta de obras em andamento, a serem apropriados ao resultado 

conforme cronograma físico-fi nanceiro das obras.

16. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS
Para todas as questões que estão sendo contestadas é constituída provisão em montante considerado sufi ciente para 

cobrir prováveis perdas, com base na avaliação dos assessores jurídicos externos. 

Para os processos cuja avaliação dos riscos indica probabilidade de perda provável, a Sociedade constituiu provisão 

para contingências.

A Sociedade efetuou depósito judicial no valor de R$1.827 em 23 de junho de 2008, que suspende a exigibilidade do 

crédito tributário vinculado a processo administrativo no qual é cobrado suposto crédito tributário de PIS, referente a 

fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 1997 a setembro de 1998. Referidos assessores jurídicos consideram 

possíveis as chances de êxito para a Sociedade, razão pela qual não foi constituída provisão em 31 de dezembro de 

2009 e de 2008.

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital social
O capital social de R$36.888 em 31 de dezembro de 2009 é representado por 36.887.756 cotas com valor nominal de 

R$1,00 cada uma. A Racicorp Comércio e Participações Ltda. (“Racicorp”) detém 99% do capital social.

Por meio de Ato Societário datado de 25 de agosto de 2009, a controladora Racicorp Comércio e Participações Ltda. 

procedeu ao aumento de capital pelo aporte de R$11.500.

b) Reavaliação
Em 20 de setembro de 2007, as controladas Centeranel 1 Participações Ltda., Centeranel 2 Participações Ltda. e

Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. procederam à reavaliação dos seus terrenos, resultando na constituição de 

reserva de reavaliação refl exa de R$54.966.

c) Dividendos
Por meio de Assembleias Gerais Ordinárias realizadas em 23 de janeiro, 1º de agosto e 15 de agosto de 2009, a

Sociedade realizou distribuição de dividendos nos valores de R$2.047, R$1.670 e R$5.000, respectivamente.

d) Juros sobre o capital próprio
De acordo com a Lei nº 9.249/95, a Sociedade efetuou, nos exercícios de 2009 e de 2008, o registro de juros sobre

o capital próprio no valor de R$2.217 e R$6.462, respectivamente, utilizando como base a TJLP. 
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Para fi ns de divulgação e adequação às práticas contábeis, a despesa fi nanceira referente aos respectivos juros
calculados, no valor de R$2.217 em 31 de dezembro de 2009 (R$6.462 em 31 de dezembro de 2008), foi revertida
da conta “Despesas fi nanceiras”, na demonstração do resultado, para a conta “Lucros acumulados”, na demonstração das 

mutações do patrimônio líquido.

e) Reserva de lucros
A Sociedade constituiu reserva de lucros, conforme Ato Societário de 31 de julho de 2009, no montante correspondente 
a 5% do valor registrado na rubrica “Lucros acumulados” de 31 de dezembro de 2008, no valor de R$ 643.

f) Lucros acumulados
A destinação do lucro líquido do exercício será deliberada na próxima reunião dos cotistas.

18.  REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2009, foram pagos aos administradores da Sociedade benefícios de curto 
prazo (ordenados, salários e contribuições para a seguridade social, participação nos lucros, assistência médica, 
habitação, bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) no valor de R$2.664 (R$2.023 em 31 de dezembro de 2008).
Não foi pago nenhum valor a título de: (a) benefícios pós-emprego (pensões, outros benefícios de aposentadoria, 
seguro de vida pós-emprego e assistência médica pós-emprego); (b) benefícios de longo prazo (licença por anos de 
serviço ou outras licenças, jubileu ou outros benefícios por anos de serviço e benefícios de invalidez de longo prazo); 
(c) benefícios de rescisão de contrato de trabalho; e (d) remuneração baseada em ações.

19. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2009, foi provisionada participação nos lucros e resultados de R$2.817 
(R$1.004 em 31 de dezembro de 2008), por deliberação da Administração da Sociedade, contabilizados como “Despesas 
administrativas e comerciais”.

20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, não há instrumentos fi nanceiros que não estejam registrados contabilmente pela 
Sociedade.
Os valores do ativo e do passivo, entre os quais indicados como aplicações fi nanceiras, encontram-se atualizados na forma 
contratada até 31 de dezembro de 2009 e de 2008 e correspondem, aproximadamente, ao seu valor de mercado, exceto 
os saldos com partes relacionadas conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5.
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, não há instrumentos fi nanceiros na forma de derivativos ou de risco semelhante.

21. COBERTURA DE SEGUROS (INFORMAÇÃO NÃO AUDITADA)
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, existe cobertura de seguros contra incêndio, roubo, colisão e riscos diversos sobre 
os bens da Sociedade, em valor considerado sufi ciente pela Administração para cobrir eventuais sinistros.

22. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
a) Caixa e equivalentes de caixa
 A composição do caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos fl uxos de caixa está demonstrada na 
 Nota Explicativa nº 3. 
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b) Transações que não afetam o caixa
 •  Impostos a recuperar
 Em 31 de dezembro de 2009, a Sociedade procedeu à compensação, líquida, de R$147 de saldos de impostos
 a  recuperar contra impostos a recolher.
 •  Ativo imobilizado
 Em 31 de dezembro de 2009, conforme mencionado nas Notas Explicativas nº 8 e nº 12, a Sociedade efetuou 
 cisão parcial de bens do ativo imobilizado, que foram cindidos em contrapartida a conta “Cédulas de Recebíveis
 Imobiliários - CRI”, no montante de R$70.196.

23. ALTERAÇÃO NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL
Com o advento da Lei nº 11.638/07, que atualizou a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de con-
vergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade 
(IFRS), novas normas e pronunciamentos técnicos contábeis vêm sendo expedidos em consonância com os padrões 
internacionais de contabilidade pelo CPC.
 
Até a data de preparação destas demonstrações fi nanceiras, novos pronunciamentos, interpretações e orientações técni-
cas haviam sido emitidos pelo CPC e aprovados por Deliberações da CVM para aplicação mandatória a partir de 2010. Os 
CPC e ICPC que poderão ser aplicáveis à Sociedade, considerando suas operações, são:

  CPC Título 
 
 20 Custos de Empréstimos
 21 Demonstração Intermediária
 22 Informações por Segmento
 23 Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retifi cação de Erro
 24 Evento Subsequente
 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis
 27 Ativo Imobilizado
 28 Propriedade para Investimento
 30 Receitas
 32 Tributos sobre o Lucro
 33 Benefícios a Empregados
 36 Demonstrações Contábeis Consolidadas
 37 Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade
 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração
 39 Instrumentos Financeiros: Apresentação
 40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação
 

  ICPC Título 
 
 ICPC 08 Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos
 ICPC 10 Esclarecimentos sobre os Pronunciamentos Técnicos CPC 27 - Ativo Imobilizado e
  CPC 28 - Propriedade de Investimento
 
A Sociedade está avaliando os efeitos relativos aos pronunciamentos, interpretações e orientações, os quais poderão ter 
impacto nas demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2009 a serem apresentadas 
comparativamente às demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício a fi ndar em 31 de dezembro de 2010.

Francisco Aurélio Martins

Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-0
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Receita 
Equivalente

Anexo
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A apresentação dos dados é considerada relevante pela Sociedade, visto que a receita bruta deixou de ser o indicador 

do volume de atividades para grande parte das empresas do setor de construção civil. Devido a benefícios fi scais e 

novas formas de contratação dos serviços de construção muito mais voltados aos chamados “Open Basis Contracts”, 

grande parte dos valores dos materiais e dos serviços subcontratados tem sido faturada diretamente aos proprietá-

rios das obras/clientes, restando apenas uma parte do valor das obras para as construtoras faturarem. Por essa razão, 

apresentamos a demonstração do valor dos serviços prestados como indicadora da receita equivalente e do volume 

de atividade total das obras executadas sob a responsabilidade fi nanceira, técnica e administrativa da Sociedade.

Francisco Aurélio Martins

Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-0

   2009 2008  
 

 Serviços executados e administrados pela Sociedade

 (receita operacional bruta) 258.187 299.625

 Serviços executados por terceiros e administrados

 pela Sociedade 295.084 320.481

 

 Valor total dos serviços executados 

 sob a responsabilidade da Sociedade 553.271 620.106

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB A

RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008
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Parecer dos

Auditores

Independentes
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Aos Administradores e Cotistas da Racional Engenharia Ltda.

1.  Examinamos os balanços patrimoniais da Racional Engenharia Ltda. (“Sociedade”), levantados 

em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 

do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa correspondentes aos exercícios fi ndos naquelas datas, 

elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar 

uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras.

2.  Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e 

compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume 

de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Sociedade; (b) a constatação, com 

base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 

divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas 

pela Administração da Sociedade, bem como da apresentação das demonstrações fi nanceiras to-

madas em conjunto.

3.  Em 31 de dezembro de 2009, a Sociedade não registrou provisão para determinadas contin-

gências de R$11.300 mil (R$9.600 em 31 de dezembro de 2008), incluindo valores de exercícios 

anteriores. Como decorrência, o lucro líquido do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2009 está 

a maior em aproximadamente R$1.122 mil (R$524 mil a menor em 31 de dezembro de 2008) e o 

patrimônio líquido está a maior em aproximadamente R$7.458 mil (R$6.336 mil em 31 de dezembro 

de 2008), líquido dos efeitos tributários.

Parecer dos Auditores
Independentes
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4.  Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos ajustes mencionados no parágrafo 3, as demons-

trações fi nanceiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Racional Engenharia Ltda. em 31 de dezembro de 

2009 e de 2008, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e os seus 

fl uxos de caixa correspondentes aos exercícios fi ndos naquelas datas, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil.

5.  As informações contidas no Anexo - Quadro Suplementar, referentes ao valor total dos servi-

ços executados sob a responsabilidade da Sociedade em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, são 

apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais e não são requeridas como parte das 

demonstrações fi nanceiras básicas. Essas informações foram por nós examinadas de acordo com 

os procedimentos de auditoria mencionados no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequada-

mente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação às demonstrações fi nanceiras 

tomadas em conjunto.

São Paulo, 19 de março de 2010

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Walter Dalsasso 

Auditores Independentes Contador

CRC nº 2 SP 011609/O-8  CRC nº 1 SP 077516/O-9
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