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Em momentos de mercado aquecido, muitas empresas se concentram na pro-
dução para garantir seu crescimento, às vezes deixando de reconhecer outras 
estratégias de longo prazo. mas o nosso foco em 2013 foi conciliar uma produ-
ção recorde com um elevado nível de desempenho.

a receita equivalente da racional Engenharia somou r$ 2,02 bilhões no pe-
ríodo, um incremento de 43,3% em relação a 2012, quando também tivemos uma 
expansão expressiva, de 40%. crescemos, nesses dois anos, em um ritmo supe-
rior ao do mercado, reflexo de duas curvas simultâneas: maior demanda, motiva-
da pelo fortalecimento da economia, e a força da marca racional. 

um crescimento como esse mexe com a essência de qualquer negócio. re-
conhecemos o desafio, mapeamos as ameaças e incorporamos novos colabora-
dores, adotando um modelo de gestão que assegurou qualidade e desempenho, 
algo que, para nós, tem como base a consistência nas relações. o mantra que 
rezamos desde a fundação da racional é de estabelecer relações baseadas em 
confiança com colaboradores, clientes, fornecedores e demais públicos.

para nós, foi fundamental aliar crescimento à manutenção desta confiança. 
o que o cliente espera tem de estar traduzido num modelo de gestão que com-
preenda desde a análise de valor do projeto e sua estrutura de custos até o 
planejamento e cumprimento de prazos mantendo o nível de qualidade. 

nesse sentido, demos um salto qualitativo na gestão de projetos em 2013. 
porém, isso só foi possível porque, há oito anos, já antevíamos que processos seria 
a palavra-chave para passarmos por uma onda de crescimento. decidimos, naque-
la época, dar início a um projeto que culminou com o mapeamento de todos os 
nossos processos críticos. Essa iniciativa foi a responsável pela eficiência que al-
cançamos mesmo em períodos de crescimento intenso, como nesses últimos anos. 

Entregar e honrar compromissos hoje é fundamental, mas o questionamento 
sobre o que será a empresa em cinco ou dez anos é primordial para o nosso ne-
gócio. temos a inquietação de nos adaptar aos cenários, que sempre mudam, e 
reconhecemos a necessidade de transformação. prova disso é o próprio histórico 
da racional, que se reinventou várias vezes ao longo desses 42 anos para se 
antecipar às mudanças de mercado e de perspectivas. 

Em 2013 consolidamos o projeto Valores, que revela a inspiração da racional, 
nossos princípios, Visão e missão. Esses Fundamentos sempre nortearam a 
Empresa, mas não de uma forma tão explícita como agora.

nossa crença é que, ao preservar nossa cultura e a tradição de sermos 
confiáveis, damos consistência e sustentabilidade ao crescimento. Esses con-
ceitos passaram a estar incorporados em nosso modelo de gestão, à formação 
de pessoas, ao reconhecimento de talentos e às relações com nossos públicos. 
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inclusive, com métricas, permitindo aferir e reconhecer resultados, premiando 
os colaboradores em linha com nossa cultura de meritocracia.

outro evento importante na ótica de longo prazo foi a criação de nosso 
conselho consultivo, cuja atribuição equivale à de um conselho de administra-
ção. Há anos temos adotado boas práticas de governança corporativa, mas 
chegou o momento de preparar a Empresa para outras ondas de desenvolvi-
mento, zelando por sua perenidade. temos de estar prontos para essas trans-
formações, mapeando os segmentos em que queremos ter maior competitivida-
de e fortalecendo nosso papel para uma maior capacidade de geração de valor. 
Estando com esse posicionamento claro, acreditamos que o crescimento passe 
a ser uma decorrência.

Em 2013, alcançamos um desempenho extraordinário. isso foi um marco na 
história da racional e mostra que é possível, dentro de uma boa gestão de va-
lores, garantir crescimento mantendo os indicadores qualitativos e nossos prin-
cípios. não nos deixamos contaminar por metas quantitativas, fato que nos abre 
uma perspectiva muito grande de segurança para o futuro. se os próximos anos 
forem de retração ou expansão, serão dados de mercado. o importante, para 
nós, é que a racional manteve seus compromissos e seu valor intrínseco, o que 
permitiu que ela crescesse sem perder qualidade.

Esses resultados não teriam sido possíveis sem o apoio e a confiança de 
nossos clientes, fornecedores e demais públicos com os quais nos relacionamos, 
especialmente de nossos colaboradores, cuja competência e dedicação são atri-
butos imprescindíveis para cumprir as metas e os objetivos estabelecidos. a to-
dos, nossos agradecimentos e nosso compromisso de seguir na direção de ser 
uma Empresa cada vez mais eficiente e conduzida de forma sustentável.

o ano de 2014 será igualmente desafiador, mas em contexto diferente. a 
expectativa é de que haja retração de investimentos em nosso setor, no com-
passo do desaquecimento da economia brasileira. nossa tarefa, portanto, será 
mais uma vez adaptar a Empresa para um novo cenário, o que implicará diversos 
ajustes. consideramos fundamental, para sermos competitivos, manter eficiên-
cia, valores, pessoas e talentos. Gerar valor é um exercício diário, contínuo e que 
faz parte da nossa evolução. afinal, “somos todos, em última instância, ‘operá-
rios em construção’”. Estamos preparados para os próximos desafios. 
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a racional Engenharia apresenta neste relatório anual suas principais informa-
ções sobre desempenho econômico, social e ambiental no ano de 2013, deta-
lhando as metas traçadas e as práticas de gestão adotadas.

para elaborar este material, foram levantados os principais acontecimentos 
de 2013 e feitas entrevistas com executivos, que indicaram os temas de alta 
relevância do ponto de vista da Empresa e de seus públicos de relacionamento 
a serem relatados. as demonstrações financeiras que acompanham esta publi-
cação, por sua vez, são auditadas pela pwc brasil. 

Este relatório, que segue as recomendações da associação brasileira das 
companhias abertas (abrasca), inclui informações exclusivas aos negócios da 
racional Engenharia. tal abordagem é diferente da realizada em anos anterio-
res, em que os relatórios anuais trouxeram informações da racional participa-
ções, holding que controla a racional Engenharia e outras empresas. a decisão 
de concentrar, neste relatório, as informações referentes à racional Engenharia 
segue o novo posicionamento de marca da Empresa e reflete os esforços de 
aprimorar constantemente o reporte de suas informações sobre os negócios e 
resultados alcançados.

além da tiragem impressa, este relatório anual está disponível em versão 
eletrônica no website da Empresa (www.racional.com). tal formato permite am-
pla divulgação das informações pela internet, atingindo os mais diversos públicos 
que se relacionam com a racional Engenharia.  

 para tirar dúvidas ou enviar sugestões, entre em contato por meio do website 
da racional Engenharia (www.racional.com), pelo Fale conosco.



institucional



é uma das empresas líderes do mercado de engenharia e construção civil. com 
42 anos de história, soma mais de 550 obras realizadas em todo o território 
nacional, volume que corresponde a cerca de 8 milhões de metros quadrados 
construídos. sediada em são paulo, sua especialidade é a construção de bens 
de capital, dentro de uma relação b2b. atende a oito segmentos de mercado:

sobrE  
a racional  
EnGEnHaria

eDiFiCAÇõeS De miSSÃo CRítiCA

HoSPitAiS

eDiFíCioS CoRPoRAtiVoS

HotÉiS e ReSoRtS

PARQUeS LoGíStiCoS

 
PLANtAS iNDUStRiAiS

eDUCAÇÃo e CULtURA

SHoPPiNG CeNteRS e VARejo
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o propósito da racional Engenharia é a construção de edificações. desenvolve 
soluções completas e customizadas que têm como objetivo assegurar a quali-
dade e o desempenho. Essa proposta de valor começa pelo entendimento da 
estratégia do cliente e dos requisitos operacionais do empreendimento, além de 
identificar, para cada um dos segmentos em que atua, as melhores práticas e os 
principais fatores críticos de desempenho.

para isso, conduz seus negócios com uma visão integrada de Engenharia e 
construção. a racional entende que o desenvolvimento e a entrega de um pro-
jeto é o resultado da interdependência de três ciclos: pré -construção, construção 
e operação. no primeiro, a ênfase está no reconhecimento dos requisitos de 
performance da edificação e no gerenciamento de projetos de engenharia, plano 
de gestão de qualidade, formação de preços e prazos, logística e construtibilida-
de, além de engenharia de valor, sustentabilidade e certificações. com isso, bus-
ca proporcionar aos clientes uma maior segurança nas tomadas de decisão, pon-
derando riscos e oportunidades. no ciclo da construção, a racional responde 
pela execução total da obra, assumindo a gestão de prazos, custos e qualidade. 
Esse ciclo pode se dar a partir da pré -construção ou do monitoramento de proje-
tos executivos fornecidos pelo cliente. o ciclo completo se fecha com o início da 
operação do empreendimento. Ela é o princípio e o fim de um projeto, pois certi-
fica a garantia dos indicadores de desempenho estabelecidos nos outros ciclos.

a racional Engenharia é controlada pela racional participações, holding que 
também controla a racional Empreendimentos, empresa voltada a investimentos 
em portfólio imobiliário, e a racional desenvolvimento & Gestão imobiliária, que, 
como o nome sugere, presta serviços de gestão e desenvolvimento imobiliário. 
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SeGmeNto PRojetoS em ANDAmeNto
sHoppinG cEntErs E VarEjo barra sHoppinG – rj

EdiFicaçõEs dE missão crítica cEntro tEcnolóGico itaú – sp

 datacEntEr bm&FboVEspa – sp

 cEntro dE pEsquisa E tEcnoloGia GE – rj

EdiFícios corporatiVos sEdE da localiza – mG

 pátio da marítima – rj

 EdiFício comErcial b32 – sp

parquEs loGísticos cEntEranEl Viracopos– sp

Hotéis E rEsorts HotEl Hilton barra – rj

 PRojetoS CoNCLUíDoS No eXeRCíCio
sHoppinG cEntErs E VarEjo sHoppinG iGuatEmi ribEirão prEto – sp 

 sHoppinG iGuatEmi Esplanada – sp

 tiEtê plaza sHoppinG – sp

 nitErói plaza sHoppinG – rj

 nortH sHoppinG jóquEi – cE

EdiFícios corporatiVos morumbi corporatE – sp

 torrE z – sp

plantas industriais Hyundai – Go

portFólio  
dE nEGócios

ao longo de 2013, a racional manteve 17 empreendimentos em carteira. 

o segmento de shopping centers e Varejo concentrou a maior parcela da car-
teira da racional Engenharia, tanto em relação ao número de obras (represen-
tando 35%), como em relação à receita equivalente (respondendo por 42%). 
na sequência, estiveram Edificações de missão crítica (representando, respec-
tivamente, 18% e 41%) e Edifícios corporativos (29% e 11%).  

no ano, a Empresa fortaleceu sua atuação em Edificações de missão críti-
ca, com destaque para a obra do centro tecnológico itaú, em mogi mirim (sp), 
que abrigará o maior datacenter da américa latina (76.235 m² de área construí-
da total, incluindo 11.934 m² de data hall). nesse projeto, a racional Engenharia 
atua como construction manager at risk, modalidade de contrato que permite 
trabalhar de maneira colaborativa com o cliente, escritórios de arquitetura e En-
genharia e fornecedores de equipamentos de missão crítica desde o ciclo da 
pré -construção. tal formato de contratação possibilita que a racional transfira 
toda a sua expertise na construção de datacenters para o projeto. o contrato foi 
firmado sob o regime de pmG (preço máximo Garantido) e atende ao conceito 
Fast -track (pág. 22).
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mARGem  
De CoNtRiBUiÇÃo
Em milHõEs dE r$

LUCRo LíQUiDo
Em milHõEs dE r$

eBitDA
Em milHõEs dE r$

principais  
indicadorEs

2.018,4

1.408,2

865,7803,8

553,3

2009 2010 2011 2012 2013

156,4

99,3

62,161,2
44,0

2009 2010 2011 2012 2013

71,4

38,6

29,028,9
23,8

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

24,6

34,1

58,0

101,7

33,0

ReCeitA eQUiVALeNte
Em milHõEs dE r$
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a cultura e os valores da racional Engenharia estão representados em seus 
Fundamentos, traduzidos em inspiração, princípios, missão e Visão. a inspiração 
fundamenta os alicerces da Empresa, revelando sua essência em uma única 
frase. os princípios, por sua vez, traduzem os ideais de atitude e o comporta-
mento esperado. já missão e Visão representam, respectivamente, a razão de 
ser dos negócios e aonde a racional Engenharia quer chegar.

desenvolvido ao longo de 2013, o projeto Valores revisou o trabalho de 
branding e buscou um ressignificado das diretrizes que refletem o jeito único de 
ser da racional Engenharia. o resultado reúne as visões dos colaboradores. 
afinal, para refletir a alma de uma empresa e os conceitos éticos que sustentam 
suas atividades, é fundamental levar em conta as práticas vivenciadas e valori-
zadas internamente.

FundamEntos

iNSPiRAÇÃo somos todos, em última instância, “operários em construção”.

miSSÃo desenvolver soluções de engenharia e construir edificações, de forma  
inovadora e competitiva, contribuindo para uma sociedade melhor.

ViSÃo ser a marca de maior confiabilidade em nosso mercado.

PRiNCíPioS conFiança

promovemos experiências que confirmam a integridade e a competência, tanto  
das pessoas como da organização. é o princípio e o fim de tudo o que fazemos.

Estética

Expressamos nossos princípios por meio de nossa atitude e da organização  
do nosso ambiente. cuidamos para que a forma reflita nosso conteúdo.

solucionamEnto

antecipamos a necessidade e buscamos a solução. nossa atitude é resultado 
de solução mais movimento.

compromEtimEnto

temos interesse tanto pelo processo quanto pelo resultado de um projeto.  
a atitude de buscar continuamente o seu sucesso é o que nos une.
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a racional Engenharia é controlada pela holding racional participações. além 
da racional Engenharia, a holding é a principal acionista de duas outras Empre-
sas: uma voltada a investimentos em portfólio imobiliário (racional Empreendi-
mentos) e outra que atua com gestão de ativos e desenvolvimento imobiliário 
(racional desenvolvimento & Gestão imobiliária). 

Empresa dedicada a investimentos em portfólio imobiliário originados nos seg-
mentos de logística, Edifícios corporativos e Eventos.  

Engloba a prospecção e compra de terrenos em localizações estratégicas, além 
da estruturação financeira necessária para viabilizar o desenvolvimento de tais 
empreendimentos, completando o ciclo da atividade imobiliária e oferecendo aos 
clientes soluções que vão da simples locação até o modelo de contrato built to 
suit. já a atividade de Gestão imobiliária compreende o gerenciamento dos ati-
vos que compõem o portfólio imobiliário da racional Empreendimentos nos seg-
mentos de logística, Edifícios corporativos e Eventos. 

ativos sob gestão da racional desenvolvimento & Gestão imobiliária:

_parquEs loGísticos cEntEranEl raposo E cEntEranEl Viracopos*,  

  ambos no Estado dE são paulo 

_EdiFícios corporatiVos torrE sul E torrE nortE, no rio dE janEiro

_cEntro dE conVEnçõEs sulamérica, no rio dE janEiro

_cbc (conGrEsso brasilEiro dE cirurGiõEs), no rio dE janEiro

RACioNAL 
emPReeNDimeNtoS

RACioNAL 
eNGeNHARiA

RACioNAL 
DeSeNVoLVimeNto & 
GeStÃo imoBiLiáRiA

RACioNAL 
PARtiCiPAÇõeSEmprEsas propriEtárias dE atiVos

EmprEsas quE FazEm a GEstão dos nEGócios

Estrutura  
sociEtária

RACioNAL  
emPReeNDimeNtoS

RACioNAL DeSeNVoLVimeNto  
& GeStÃo imoBiLiáRiA

* em fase de construção
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Estabelecer relações de confiança é um objetivo que permeia a atuação da 
racional Engenharia. afinal, a Empresa entende que a confiança — um de seus 
princípios — é fundamental para sustentar alianças de longo prazo com os pú-
blicos com os quais se relaciona. E confiar, para a racional Engenharia, significa 
ser transparente. por essa razão, continuamente tem aprimorado as práticas de 
governança corporativa que adota. 

nesse sentido instituiu, em 2013, o conselho consultivo. com função equi-
valente à de um conselho de administração de empresas constituídas sob a 
forma jurídica de sociedade anônima (s.a.), o conselho consultivo visa assegu-
rar o controle sobre a gestão. ou seja, atua no sentido de analisar, definir, orien-
tar e aprovar políticas e estratégias de atuação e práticas de gestão da Empre-
sa, além de apoiar, aconselhar e acompanhar a atuação da diretoria Executiva e 
avaliar o desempenho da organização. 

criado no segundo semestre do ano, o conselho consultivo conta com três 
membros, dois deles independentes e o terceiro, o acionista controlador. Em 
2013, esse grupo promoveu reuniões periódicas, em alguns momentos sema-
nais, a fim de garantir uma aclimatação mais intensiva. Em 2014, a realização 
dos encontros se tornou mensal.

o conselho consultivo se soma à estrutura de Governança corporativa da 
racional Engenharia, que conta com comitês de Governança e auditoria Exter-
na. os comitês de Governança estão em construção e tratarão de temas especí-
ficos, durante períodos determinados, de acordo com a necessidade do negócio. 
já a auditoria Externa auxilia a manter a certificação dos controles, transmitindo 
de forma transparente informações que sejam de interesse interno e externo.

com esse desenho, a racional busca a geração de valor aos clientes, acio-
nistas e aos demais públicos de relacionamento, de forma a contribuir para a 
perenidade e sustentabilidade da Empresa.

GoVErnança  
corporatiVa



EstratéGia  
E GEstão

3
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os negócios da racional são orientados por quatro dimensões Estratégicas: 
Valor, mercado, Gestão e Gente. 

cada uma dessas dimensões guarda interdependência e conexão com a outra. 
Há uma frase que resume esse entendimento: “GEntE com conhecimento e pro-
cessos de GEstão cria soluções para o mErcado, gerando Valor para todos.”

Esse modelo, revisto em 2013, foi inspirado no balanced scorecard (bsc), 
metodologia de gestão estratégica mundialmente reconhecida. por meio dela, a 
Empresa persegue o propósito de equilibrar o desempenho geral e os resulta-
dos alcançados. E são essas quatro dimensões Estratégicas que também nor-
teiam a elaboração do mapa Estratégico da companhia, ferramenta que reflete 
o planejamento a médio e longo prazos. 

no mapa, estão reunidas as intenções Estratégicas para o ano, elencadas 
pelo conselho consultivo e diretoria Executiva tendo como referência a análise 
do cenário interno e o ambiente de negócios no qual a empresa está inserida, 
identificando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. para a racional, o 
planejamento estratégico deve corroborar os princípios que norteiam sua atua-
ção: reforçar o vínculo de confiança entre a Empresa e os públicos de interesse, 
além de estimular o comprometimento e a busca por solucionamento e, conse-
quentemente, refletindo -se em sua estética. 

VALoR

meRCADo

GeStÃo

GeNte

DimeNSõeS eStRAtÉGiCAS (4D)

planEjamEnto 
EstratéGico
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o modelo de Gestão utilizado pela racional Engenharia — que abrange um con-
junto de processos, planos, programas, políticas e sistemas — é o fio condutor da 
Empresa. permeado pelas dimensões Estratégicas, faz o elo entre a estratégia 
e a operação.  para introduzi -lo e acompanhar seus resultados, a Empresa é lide-
rada por uma diretoria Executiva, formada pela presidência, Vice -presidência e 
três diretorias (Engenharia, construção e desenvolvimento de negócios). 

as áreas corporativas da Empresa — núcleo de comunicação e sustentabi-
lidade, núcleo de administração e Finanças e núcleo de desenvolvimento or-
ganizacional —, por sua vez, reportam -se diretamente à presidência.

GEn – núclEo dE EnGEnHaria  
sGo – suportE à GEstão dE obras  
GEt – núclEo dE GEstão técnica  
cps – cadEia produtiVa dE suprimEntos  
sac – sErViço dE atEndimEnto ao cliEntE  
ddn – núclEo dE dEsEnVolVimEnto dE nEGócios

consElHo/acionista

árEas dE nEGócios

Estrutura 
orGanizacional

eStRUtURA oRGANizACioNAL

PReSiDêNCiA

ViCe-PReSiDêNCiA

CoNStRUÇÃo DeSeNVoLVimeNto 
De NeGÓCioS

iN
S

tA
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csu – núclEo dE comunicação E sustEntabilidadE  
Gdo – núclEo dE dEsEnVolVimEnto orGanizacional  
aFi – núclEo dE administração E Finanças  
sso – sEGurança E saúdE ocupacional

consElHo/acionista

árEas corporatiVas

eStRUtURA oRGANizACioNAL – 
áReAS CoRPoRAtiVAS

CoNSeLHo 
CoNSULtiVo
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para a melhor condução dos negócios, a gestão da Empresa conta com o apoio 
dos comitês de Gestão e Fóruns de alinhamento.

os comitês de Gestão reúnem membros do Grupo Executivo da racional. 
Em reuniões periódicas, buscam promover o compartilhamento de informações 
para a tomada de decisões coletivas, de forma a garantir a prática da interde-
pendência entre questões como operações, investimentos, desenvolvimento de 
negócios, recursos humanos, sustentabilidade e ti. 

já os Fóruns de alinhamento são espaços criados para discussão e disse-
minação de conteúdo estratégico entre as lideranças e suas equipes. promovi-
dos periodicamente, têm o objetivo de garantir que as decisões sejam tomadas 
de maneira integrada, considerando os diversos pontos de vista. servem, ainda, 
como canal de divulgação com todos os colaboradores, de forma a retroalimen-
tar as estratégias adotadas pela Empresa. 
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na racional, a gestão de contratos é conduzida com uma visão integrada de 
Engenharia e construção. nesse sentido, entende que a entrega de um em-
preendimento resulta da interdependência de três ciclos: pré -construção, cons-
trução e operação (pág. 12).

cada um desses ciclos assume características próprias, conforme o em-
preendimento. para se encaixar nessa dinâmica e atender o ciclo de vida com-
pleto de uma edificação, os serviços da racional podem ser contratados de 
acordo com o envolvimento e atuação que a Empresa terá no desenvolvimento 
dos projetos e na execução da obra.

a gestão dos contratos é conduzida por um executivo, exercendo sua lide-
rança de maneira descentralizada. dessa forma, padrões de governança e ges-
tão são aplicados em todos os contratos, permitindo autonomia de decisão para 
os respectivos líderes.

GEstão  
dE contratos

Go

GCo

ADmiNiStRAÇÃo PRojetoSSGo PRoDUÇÃo

Gco – GEstor dE contrato  
Go – GErEntE dE obra  
sGo – suportE à GEstão dE obra 

eStRUtURA De GeStÃo  
De CoNtRAtoS
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sendo a racional uma empresa organizada por projetos, desafiada a todo mo-
mento pelo crescimento e descentralização, há um dilema: como disseminar o 
conhecimento que está dentro das pessoas? como torná -lo explícito para que a 
empresa o entenda, de maneira estruturada?

Esse desafio resultou na concepção do programa racional de qualidade e 
desempenho (prqd), que possibilita não só a gestão do conhecimento da Em-
presa, mas também a formatação de um modelo próprio de gestão de projetos, 
cujos processos são atualizados continuamente.

o prqd é o principal programa de gestão da Empresa. por meio dele, são 
organizadas as práticas e estruturadas as rotinas sob a forma de processos. 
inspirada nas melhores práticas de gerenciamento de projetos do pmi (pmboK), 
a racional utiliza seus conceitos, adaptando -os à realidade de sua operação e 
cultura de negócios. 

para a racional, a inovação está em propor soluções mais inteligentes e condi-
zentes com a missão da Empresa.

pela natureza de suas atividades, a racional não é uma Empresa de desen-
volvimento tecnológico, mas aplica a tecnologia. por isso, busca entender o que 
está sendo desenvolvido no mundo — e, em particular, nos locais em que atua — 
para que os projetos estejam usufruindo ao máximo o estado da arte da tecnolo-
gia do setor de construção civil, a fim de garantir qualidade e alto desempenho.

aspectos regulatórios, responsabilidade pela cadeia produtiva, visibilidade da 
marca, entre outros fatores, podem afetar o ambiente de negócios.

para gerenciar riscos como esses, minimizando seus impactos negativos, a 
racional Engenharia trabalha com uma matriz de Gestão de riscos corporati-
vos. o objetivo da ferramenta é a melhoria do processo de decisões, contribuin-
do para aumentar a capacidade da Empresa de responder a eventos desfavorá-
veis de forma efetiva. por meio dela, a racional adota processos para mapear, 
avaliar, reportar, monitorar e tratar os principais riscos aos quais a empresa está 
exposta, aplicando ações preventivas e mitigatórias.

Essa matriz foi instituída em 2012 e, de acordo com sua metodologia de 
aplicação, foi dedicado foco especial, em 2013, para dois pontos: gestão de 
riscos de projetos e gestão de riscos externos (macroambiente). Essa priorida-
de foi dada pela natureza das operações da racional Engenharia. na essência, 
trata -se de uma Empresa projetizada, o que faz com que a busca pela excelên-
cia na execução de cada obra seja fundamental. ao mesmo tempo, o gerencia-
mento de risco na indústria da construção civil demanda amplo entendimento 
das variáveis externas ao negócio, como mercado, tendências, novas tecnolo-
gias, qualificação da cadeia produtiva e cenários econômicos e políticos, razão 
que justifica o foco no macroambiente.

PRoGRAmA RACioNAL De  
QUALiDADe e DeSemPeNHo (PRqd)

iNoVAÇÃo

GEstão  
dE riscos
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como o próprio nome sugere, ativos intangíveis são itens não mensuráveis e que 
não estão explicitamente auditados nas demonstrações financeiras. são diferen-
tes dos valores tangíveis, que podem ser medidos, no passado e no presente, por 
meio de indicadores econômicos e financeiros, embasando a análise da gestão e 
da saúde financeira da empresa, assim como sua produtividade e rentabilidade.

no entendimento da racional, a gestão de valores intangíveis representa 
um dos principais elementos de criação de valor no atual mundo dos negócios. 
questões como marca, conhecimento e capital humano, por exemplo, são ati-
vos que diferenciam a Empresa perante os olhos de clientes e demais partes 
interessadas.

por reconhecer que seus ativos intangíveis são parte integrante de seu capi-
tal e se constituem em relevante diferencial estratégico, a racional busca prover 
as condições para seu desenvolvimento e proteção. 

toda a experiência acumulada pela racional ao longo de 42 anos é fruto de co-
nhecimento e vivência. isso faz com que o conhecimento, na racional, seja inter-
pretado como ativo de geração de valor para todos. 

dada essa importância, a Empresa faz da Gestão do conhecimento um 
processo sistemático, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento de um 
ambiente de aprendizado propício à inovação.

para garantir a dinâmica desse processo, a racional utiliza o racional.net, 
portal direcionado aos colaboradores. nele, estão contempladas ferramentas 
específicas para compartilhar e fomentar conhecimento. uma delas é o banco 
de conhecimento, que abriga todo o aprendizado das obras, adquirido ao longo 
de mais de quatro décadas de operação.

outra iniciativa é o programa lições aprendidas. ao final de cada projeto, é 
feito um evento especial, em que são apresentados os erros e acertos vivencia-
dos durante a execução do empreendimento. o conteúdo é definido pela equipe 
da obra e posteriormente esse material também fica disponível na intranet.

o portal abriga, ainda, a Fábrica de ideias, fórum de discussão no qual o 
colaborador contribui com sugestões acerca de temas propostos pelo Grupo 
Executivo.

na racional, a marca é entendida como a cultura organizacional que expressa a 
maneira de conduzir os negócios e a forma com que se relaciona com os públi-
cos de interesse. 

nesse sentido, investe no fortalecimento de sua marca ao participar das 
principais feiras e eventos de segmentos estratégicos para a Empresa. 

Em 2013 participou, por meio de palestras e apresentações de cases, do 
XXiii congresso brasileiro de Engenharia e arquitetura Hospitalar, realizado no 
mês de maio, e do iV Green building brasil conferência internacional e Expo 
(Gbc brasil), em agosto. nessas ocasiões, foi possível compartilhar conhecimen-
to técnico, o que contribui para consolidar a marca racional. o mesmo aconte-
ceu em outros dois eventos: no datacenter dynamics converged são paulo 
2013, o maior da américa latina no segmento de datacenters, e o Healthinfra 
brazil 2013, focado em infraestrutura de missão crítica hospitalar.

no primeiro, o case apresentado foi o “racional, experiência em construir 
datacenters — case centro tecnológico itaú”. no outro, foi a vez de falar da ex-
pansão do Hospital alemão oswaldo cruz.

atiVos  
intanGíVEis

GeStÃo  
Do CoNHeCimeNto

mARCA
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prêmio sEconci  

dE saúdE E sEGurança  

do trabalHo

prêmio itcnEt

150 mElHorEs EmprEsas  

Em práticas dE  

GEstão dE pEssoas

a racional marcou presença, ainda, em renomadas feiras de recrutamento: 
o 23o Workshop integrativo da poli -usp e o talento unicamp. Em ambas, o in-
tuito também foi consolidar a marca racional, além de disseminar o programa 
trainee e, consequentemente, atrair futuros profissionais que atuarão no setor 
de construção civil.

outro fator que contribui para a criação de valor da marca são as premia-
ções. ao serem concedidas por instituições, veículos de comunicação e empre-
sas de elevada reputação, reconhecem a competência e o comprometimento da 
racional com as questões avaliadas. Em 2013, a racional conquistou as se-
guintes premiações: 

Eleita, pelo quarto ano consecutivo, a maior construtora do segmento comercial. 
o ranking é organizado anualmente pela inteligência Empresarial de constru-
ção (itc) e premia as empresas que mais executaram obras nos segmentos 
comercial, industrial e residencial durante o ano. 

quatro obras da racional foram premiadas, nas seguintes categorias:
_inovação em segurança do trabalho: morumbi corporate (classificação ouro) 
e datacenter bm&Fbovespa (classificação prata)
_campanhas motivacionais: shopping center iguatemi Esplanada (classifica-
ção bronze)
_controle de perigos e riscos: datacenter bm&Fbovespa (classificação prata)
_prevenção e orientação em saúde ocupacional: centro tecnológico itaú (clas-
sificação ouro)

publicado pela revista GestãorH, o ranking é elaborado com base no estudo de 
500 companhias presentes nas pesquisas “1000 maiores e melhores”, da revista 
Exame, e “150 melhores Empresas para trabalhar”, da Fia -usp e Great place to 
Work institute.

a marca da racional também é reforçada pelas relações que a Empresa man-
tém com a sociedade civil por meio da associação com organizações não-
-governamentais. Entre os destaques nessa área, está a associação ao Green 
building council brasil (Gbc brasil), que busca fomentar a indústria de construção 
sustentável no país. além disso, a racional também integra o grupo de trabalho da 
Gbc brasil, responsável pela adequação das novas versões da certificação lEEd 
(leadership in Energy and Environmental design) no país. Essa certificação é um 
selo que atesta o comprometimento de uma edificação com a sustentabilidade. 

a racional Engenharia também é associada ao instituto Ethos desde 2012, 
fato que tem contribuído para o desenvolvimento de tecnologias sociais, em um 
processo permanente de aperfeiçoamento no campo da responsabilidade so-
cial corporativa.
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no encerramento de 2013, a racional Engenharia contava com 792 colabora-
dores. ao observar esse público por gênero e classificação etária, temos:

4
pErFil

2010 2011 2012 2013

GêNeRo 
Em %

26 

74 

25 

75 

23 

77 

19 

81 

mulHErEs

HomEns

2010 2011 2012 2013

CLASSiFiCAÇÃo etáRiA 
Em %

21 19 22 19 

> 50 anos

dE 30 a 50 anos

< 30 anos

52 

27 

48 

33 

49 

29 

51 

30 
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Gente é a principal sustentação dos negócios da racional. cada colaborador, 
nas suas diferentes funções e papéis, é fundamental para que a Empresa alcan-
ce seus objetivos. por reconhecer tal importância, os recursos humanos estão na 
base das quatro dimensões Estratégicas da Empresa (pág. 19). nesse contexto, 
desenvolver e reter talentos são entendidos como ações indispensáveis à gestão 
de pessoas.

por essas razões, a racional investe e valoriza o desenvolvimento dos seus 
colaboradores. tem como objetivo promover conhecimentos, habilidades e com-
petências alinhados aos objetivos estratégicos, garantindo competitividade ao 
negócio e aderência aos princípios da Empresa, contribuindo para o estabeleci-
mento de um ambiente rico em aprendizado, troca de conhecimento e aperfei-
çoamento contínuo. 

oferece programas estruturados de identificação de potencial e de treina-
mento, contemplando aspectos profissionais e sociais, com o intuito de fortalecer 
o aprimoramento profissional e o crescimento individual. assim, diversas iniciativas 
foram promovidas, em 2013, para fomentar a valorização da equipe, o bem -estar 
dos profissionais e o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. 

outro destaque no desenvolvimento de pessoas é o programa trainee. insti-
tuído em 1987, é o pioneiro na construção civil. tem duração de 15 meses, perío-
do em que os participantes percorrem diversas áreas e obras, tendo uma visão do 
todo da operação, além de entender sua complexidade e interdependência. Em 
2013, o programa trainee formou sete Engenheiros para seu quadro de colabo-
radores. já o programa aberto ao longo do ano (para início em 2014), atraiu cerca 
de 1.200 candidatos. desses, três foram selecionados.  

a avaliação dos colaboradores é feita por meio da gestão de desempenho, combi-
nando metas individuais com uma avaliação comportamental. somadas, compõem 
a avaliação de competências. Esse processo é aplicado aos profissionais que 
ocupam posições desde a diretoria Executiva até a coordenação/Engenheiros.

com esse processo transparente, a racional mostra o respeito e o reconheci-
mento que tem de seu capital humano. afinal, com planejamento de carreira, ca-
pacitação e treinamento, as pessoas podem manifestar suas potencialidades e 
trabalhar desafiadas a expressar seu talento, alinhadas às estratégias da Empresa. 

além disso, a racional possui programas estruturados de cargos e remune-
ração. para que a política que adota esteja condizente com as melhores práti-
cas de mercado, realiza periodicamente uma pesquisa de salários e benefícios, 
conduzida por consultoria externa.

o programa inclui um modelo de remuneração variável, instituído com o obje-
tivo único de reconhecer o desempenho dos colaboradores e incentivar a cultura 
de meritocracia. 

dEsEnVolVimEnto

AVALiAÇÃo  
e meRitoCRACiA
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uma obra convive permanentemente com situações de risco. o reconhecimento 
desse fato faz com que a racional tenha cuidados redobrados com a integrida-
de física das pessoas e seja muito criteriosa com as questões que envolvem a 
saúde e a segurança dos colaboradores, incluindo também os trabalhadores 
das empresas que prestam serviços nos canteiros.

por entender que a integridade, o bem -estar e os direitos humanos de seus 
colaboradores e fornecedores são condições essenciais para a prática da ativi-
dade empresarial, a racional é reconhecida pelo mercado como referência na 
prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. prova disso é a 
conquista, por dois anos consecutivos, do prêmio sEconci de saúde e segu-
rança do trabalho (ver pág. 25). tais reconhecimentos confirmam o empenho e 
o compromisso da racional no cuidado com os colaboradores na manutenção e 
preservação de um ambiente seguro de trabalho.

a racional atua de maneira preventiva. por meio de treinamentos e pales-
tras de conscientização, campanhas de saúde, vacinação e programas odonto-
lógicos, entre outras ações, a Empresa dissemina informação, diminui precon-
ceitos, previne doenças e, principalmente, promove uma atitude de mudança 
para que o colaborador entenda a sua responsabilidade em tornar o ambiente 
de trabalho seguro.

além disso, periodicamente, a Empresa é acompanhada por auditorias in-
ternas e externas, a fim de garantir as documentações e as condições ideais de 
segurança nas obras, promovendo visitas a todos os alojamentos mantidos por 
seus fornecedores. caso identifique situações de não -conformidade, adota 
ações corretivas.

saúdE E sEGurança 
ocupacional (sso)



dEsEmpEnHo 
socioambiEntal
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sustentabilidade, na racional Engenharia, permeia a estratégia de negócios e 
toda a cultura organizacional. é um valor intangível, mas que pode ser percebido 
pela maneira com que os negócios são conduzidos, visando à criação de valor a 
todos os públicos de relacionamento; por meio das ações adotadas para mini-
mizar os impactos que a construção civil gera ao meio ambiente; pelos progra-
mas dirigidos às comunidades do entorno das obras; e no relacionamento com 
colaboradores, fornecedores, clientes e outros públicos de interesse. 

o compromisso da racional com esse tema está expresso em sua declara-
ção de sustentabilidade:

“sustEntabilidadE é Estar consciEntE do nosso compromisso  

com o Futuro E rEalizar HojE nossos nEGócios dE manEira rEsponsáVEl  

E inoVadora, Equilibrando ValorEs Econômicos, sociais E ambiEntais”.

nesse sentido, a estratégia de sustentabilidade da racional é norteada pelos 
seguintes conceitos: 

SoCiAL AmBieNtALeCoNômiCo

PRoCeSSoS  
De GeStÃo  

(PRqd)

DeSeNVoLVimeNto  
De PeSSoAS  

e LiDeRANÇAS

GeStÃo Do 
CoNHeCimeNto

CADeiA  
PRoDUtiVA

PÚBLiCoS De 
iNteReSSe

CiCLo De ViDA 
DA eDiFiCAÇÃo

eStRAtÉGiA  
De SUSteNtABiLiDADe —  
CoNCeitoS

ÓtiCAS PARA  
A GeStÃo SUSteNtáVeL

eLemeNtoS De GeStÃo

PeRSPeCtiVAS  
DA SUSteNtABiLiDADe
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na gestão dos negócios, o incentivo à agenda de sustentabilidade é dado 
pela incorporação do tema no painel de metas das obras, impactando a remu-
neração variável dos profissionais. 

para isso, todos os empreendimentos, antes do período construtivo, são 
pensados e planejados do ponto de vista da sustentabilidade. o plano socioam-
biental, que compõe o plano de projeto, é desenvolvido pela equipe num exercí-
cio de ampliação do olhar para questões que englobam atendimento da legisla-
ção, mitigação de riscos, redução dos impactos socioambientais e oportunidades 
de engajamento e desenvolvimento dos públicos envolvidos.

junto a esse plano elabora -se também um mapa institucional de ações 
socioambientais do empreendimento, que abrange um conjunto de 36 ações 
que são instituídas ao longo do período construtivo. 

o acompanhamento e a mensuração do desempenho socioambiental obti-
do no mapa são avaliados quadrimestralmente e o resultado atingido ao final do 
ano letivo impacta o painel de metas dos profissionais das obras e dos executi-
vos a elas ligados. 

Esse público é visto, pela Empresa, como o elemento estruturante de toda a 
operação. é para atendê -lo que a racional mobiliza recursos tecnológicos e 
humanos, sempre pautada pela capacidade de interagir e de estabelecer víncu-
los de confiança, reconhecimento e fidelização. 

nesse sentido, a racional Engenharia trabalha para entender a estratégia 
dos clientes e atender às suas expectativas, garantindo a eles experiências po-
sitivas com os serviços prestados. para isso, procura estar “ligada no cliente”, ou 
seja, predisposta a ouvir e interpretar as estratégias, ao mesmo tempo em que 
busca antecipar demandas e disponibilizar soluções. 

a fidelização é um bom termômetro para avaliar a conduta adotada com 
esse público. atualmente, a maior parte da carteira da racional é formada por 
clientes recorrentes.

para promover o engajamento da cadeia produtiva — condição essencial para a 
construção de estratégias de sustentabilidade que abranjam todo o processo 
produtivo e o ciclo de vida dos produtos ou serviços —, a racional instituiu, em 
2013, uma série de projetos para fortalecer e desenvolver esse público. 

no entendimento da racional, a construção de estratégias conjuntas entre 
empresas de uma mesma cadeia pode ajudar a identificar oportunidades de 
inovação, de inclusão social e de desenvolvimento de negócios sustentáveis. 

rElacionamEnto  
com públicos  
dE intErEssE

CLieNteS

CADeiA PRoDUtiVA
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Formação básica Em GEstão dE nEGócios 

com foco nos micro e pequenos fornecedores de serviços de mão de obra e 
com o objetivo de contribuir na profissionalização desses empreendedores, foi 
criado em 2013 um programa de formação composto por cinco módulos: admi-
nistração, saúde e segurança, Finanças, recursos Humanos e produção e sus-
tentabilidade, somando 36 horas/aula de curso. 

a iniciativa envolveu 39 fornecedores parceiros, permitindo a capacitação 
de mais de 100 profissionais.

os participantes tinham, ainda, serviço de consultoria individualizada com o 
sEbraE (uma hora por empresa), sem limite de consultas e com agendamento 
prévio. as 24 empresas que apresentaram frequência acima de 75% nos nove 
encontros do programa receberam, como prêmio, um serviço de desenvolvimen-
to de material de comunicação para suas empresas. 

aValiação E dEsEnVolVimEnto da cadEia produtiVa

diante do desafio de alinhar toda a cadeia produtiva às melhores práticas de 
mercado e aos fundamentos de negócios da racional, um grande projeto mobi-
lizou a Empresa e diversos de seus colaboradores. 

realizado com o apoio do uniEthos*, partiu-se de um diagnóstico que culmi-
nou na elaboração de um mapa de riscos e oportunidades, realizado a partir de 
entrevistas com públicos de interesse, internos e externos. a partir desse mapa, 
foi elaborada uma estratégia de gestão da cadeia de fornecedores, pautada em 
três grandes planos: Gestão de riscos, desenvolvimento e relacionamento, 
cujas ações serão instituídas ao longo dos próximos três anos.  

algumas das ações promovidas aos colaboradores são realizadas há décadas, 
demonstrando o compromisso da Empresa com o tema.

rotina E condiçõEs dE trabalHo

_nos canteiros de obra, a racional disponibiliza, aos colaboradores e prestado-
res de serviços, opções como refeitório, enfermaria, vestiários e área de vivên-
cia, a fim de evitar sobrecarga da infraestrutura de serviços da região. a área de 
vivência é dotada de, no mínimo, quatro desses itens: minibiblioteca, redário, 
mesas de jogos, tV, dVd, entre outros, que garantem o lazer e entretenimento 
dos colaboradores nas horas livres.

_parcerias com estabelecimentos comerciais para oferecer descontos aos co-
laboradores. Exemplos são cinemas, academias, escolas de idiomas, livrarias, 
restaurantes e outros.

CoLABoRADoReS

* organização sem fins  
lucrativos que presta  
consultoria a empresas  
com o intuito de desenvolver  
a sustentabilidade nos  
negócios, com a participação  
de públicos interessados  
e a articulação de parcerias  
que contribuam para ampliar  
a competitividade e gerar  
valor para a sociedade.
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cultura E lazEr

_programa tudo em Família: evento que permite que as famílias dos colabora-
dores conheçam o ambiente de trabalho em um dia de atividades recreativas. 
Em 2013, foram realizados 10 eventos, que receberam um total de 954 pessoas.

_realização de Feiras do livro nas obras, para incentivar a leitura entre os ope-
rários, e Feiras de trocas (livros, dVds, cds e lps) no Escritório central, tendo 
sido realizadas oito feiras em 2013.

Educação E proFissionalização

_programa Educar é crescer

cursos de alfabetização e de informática, oferecidos dentro dos canteiros 
de obra, com o intuito de promover a inclusão social e digital de colaborado-
res e prestadores de serviço. Em 2013, 154 colaboradores foram atingidos 
por essas iniciativas. os cursos de alfabetização existem desde 1987 e já 
formaram cerca de 4.000 alunos. os de informática, por sua vez, tiveram 
início em 2000 e contabilizam cerca de 500 alunos formados.

cursos profissionalizantes visando ao aperfeiçoamento técnico e profissio-
nal dos operários, nas áreas de assentamento de blocos, revestimento ce-
râmico, pintura predial, instalação de drywall, entre outros, que são ofereci-
dos desde 2012, também dentro dos canteiros racional, em parceria com o 
sEnai. Em 2013, as turmas desses cursos formaram 55 profissionais.

oficinas de artes plásticas, em conjunto com a onG mestre de obras. 

atividades culturais realizadas para expandir o horizonte cultural dos alunos, 
extensível aos familiares, que abrangem excursões a museus, feiras, cine-
mas e pontos turísticos.

_tô sabendo: palestras mensais nas obras para informar, educar e conscienti-
zar os trabalhadores sobre assuntos técnicos e de interesse público. 

_programa Futuros profissionais: visitas técnicas de estudantes de Engenharia ci-
vil e arquitetura aos canteiros de obra. nessas ocasiões, os participantes conhe-
cem o dia a dia dos profissionais da empresa e detalhes sobre o processo constru-
tivo e as técnicas empregadas, o que contribui para disseminar conhecimento e 
experiência. Em 2013, foram recebidas oito turmas, totalizando 198 alunos.



35

a racional desenvolve ações para as comunidades do entorno das obras, pro-
movendo o diálogo e desenvolvimento local, além de compartilhar boas práticas. 
a Empresa também apoia, com recursos próprios e leis de incentivo (rouanet, 
Fumcad e lei de incentivo ao Esporte), a realização de projetos sociais direcio-
nados à arte, educação, esporte, cultura.  

açõEs Voltadas às comunidadEs do Entorno das obras:

_programa política da boa Vizinhança: evento realizado na fase inicial de cons-
trução, em formato de café da manhã, que promove o diálogo da empresa com 
os moradores do entorno, esclarecendo a dinâmica da obra, apresentando a 
equipe de trabalho, respondendo a dúvidas e ouvindo as sugestões da comuni-
dade. todas as obras iniciadas em 2013 realizaram o evento.

_desenvolvimento comunitário: ações socioambientais realizadas em prol das 
comunidades vizinhas aos empreendimentos em construção, visando deixar um 
legado positivo por onde a racional passa. 

as atividades desenvolvidas em 2013 se concentraram no rio de janeiro, 
são paulo e belo Horizonte. na capital fluminense, os alunos da Escola munici-
pal antonio joão participaram de treinamentos sobre prevenção de riscos de 
acidentes e de educação em coleta seletiva. Essa última ação também foi levada 
à casa união, instituição filantrópica sem fins lucrativos, que abriga 70 crianças 
e adolescentes.  

já em são paulo, alunos da Escola municipal tom jobim integraram visita 
guiada à obra do datacenter bm&Fbovespa. além disso, foi reformado o parque 
de recreação da Escola municipal de Educação infantil des. joaquim cândido 
de azevedo marques (jocam). Em belo Horizonte, foi organizada festa em co-
memoração ao dia das crianças para os pequenos da Vila do bananal, comuni-
dade vizinha à obra da sede da localiza. 

apoio a projEtos culturais E sociais:

_torneio de Golfe beneficente Einstein: cooperação com o torneio, que visa 
arrecadar fundos para a melhoria da qualidade de vida de 18.000 assistidos 
pelo programa Einstein na comunidade de paraisópolis e dos 170 idosos aten-
didos no residencial israelita albert Einstein.

_Faca nas Galinhas: apoio à peça teatral encenada em 25 países. trata -se de 
um drama do escocês david Harrower que ganhou a primeira montagem brasi-
leira. peça realizada de 1.06.2012 a 28.04.2013.

_a Família adams: apoio à adaptação de claudio botelho para espetáculo de 
marshall brickman, rick Elice e andrew lippa. inspirado nos quadrinhos do car-
tunista charles addams, o musical estreou na broadway em 2010 e ganhou a 
primeira montagem internacional. 

SoCieDADe CiViL
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_divertimento Forçado: apoio à peça teatral que será realizada gratuitamente em 
espaços abertos. o espetáculo está em fase de pré -produção, com previsão de 
estreia em maio de 2014. é uma adaptação do conto homônimo de jókai mór e 
sua encenação tem como proposta a linguagem das danças populares brasileiras.

_sp arte/Foto: criado em 2005, é atualmente o mais relevante evento do mer-
cado das artes no hemisfério sul, reunindo galerias de arte do brasil e de vários 
lugares do mundo. realizado durante cinco dias, é uma oportunidade única para 
ter contato com obras, artistas, curadores e outros profissionais do sistema das 
artes. a feira foi realizada em abril de 2014.

_plano anual de atividades do teatro alfa: a racional apoia o projeto descobrin-
do o teatro, que atende jovens de baixa renda, visando democratizar o acesso ao 
teatro e aproximá-los das artes cênicas e das profissões ligadas ao espetáculo. 
desde sua criação, em 2002, o programa já atendeu mais de 4.300 jovens.

_programa Educação e trabalho da apaE: incentivo a projeto voltado à educa-
ção e à capacitação profissional de adolescentes com deficiência intelectual e 
sua possível inclusão no mercado. 

_arte e cultura na interação de orientadores com crianças e adolescentes: incen-
tivo a projeto social da onG arte despertar para promover a qualificação de orien-
tadores socioeducativos por meio de atividades arte -educativas, contribuindo com 
o desenvolvimento de habilidades e competências de crianças e adolescentes. 

_projeto Formação iV: apoio à iniciativa “atletas do Futuro”, promovida pelo Es-
porte clube pinheiros, que busca somar conhecimentos e esforços para investir 
em uma causa única: o paraesporte brasileiro. modalidades: natação, esgrima, 
canoagem e remo.

_nadando com daniel dias: apoio a projeto da add (associação desportiva para 
deficientes), que oferece condições de treinamento para competições de rendi-
mento de natação paralímpica promovidas pelo comitê paralímpico brasileiro e 
Federação aquática paulista, em nível nacional, estadual e regional e, também, em 
competições internacionais organizadas por federações e clubes de outros países.
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na atividade de construção civil, os impactos ambientais são inevitáveis. por essa 
razão, a racional conduz suas operações com a preocupação de minimizar esses 
efeitos. dessa forma, o gerenciamento ambiental segue diretrizes que se dividem 
em 11 eixos temáticos, contemplando desde práticas de construção sustentável 
até indicadores de desempenho para acompanhar e mensurar o desempenho 
ambiental e a legalidade dos contratos. 

as diretrizes ambientais da racional são: 

ao longo de 2013, as equipes passaram por treinamentos sobre cada um des-
ses eixos temáticos. além disso, a racional conta com auditoria externa de 
gestão ambiental nas obras, realizada a cada bimestre em todos os canteiros, 
abrangendo 171 pessoas da equipe técnica. nesse grupo, estão incluídos en-
genheiros de produção, planejamento, arquitetos, administrativos, técnicos am-
bientais, de enfermagem, entre outros profissionais. 

outra iniciativa que reforça o compromisso da racional com práticas sus-
tentáveis no setor é a associação ao Green building council brasil (Gbc brasil), 
organização não -governamental que busca fomentar a indústria de construção 
sustentável no país. 

para contribuir na disseminação de práticas sustentáveis, a racional integra 
o grupo de trabalho da Gbc brasil, responsável pela adequação das novas ver-
sões da certificação lEEd (leadership in Energy and Environmental design) no 
país. Essa certificação é um selo que atesta o comprometimento de uma edifi-
cação com a sustentabilidade. para que tais práticas fossem disseminadas além 
dos nossos canteiros, a racional palestrou no evento Green building brasil —
conferência internacional e EXpo, evento que contou com a participação de 
aproximadamente 180 profissionais da área. 

meio AmBieNte
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uma grande parcela das obras da racional são projetadas em conformidade 
com as exigências da lEEd. oito delas, em 2013, estavam em processo de cer-
tificação, e outras seis já contavam com o selo.  

além dos trabalhos voltados para certificação lEEd, a racional atua junto ao 
sinduscon -sp (sindicato da construção) em dois grupos de trabalho. um deles 
é o comasp (comitê de meio ambiente de são paulo), grupo iniciado em janeiro 
de 2003 que compreende o desenvolvimento e implantação de metodologia 
para a gestão de resíduos em canteiros de obra, contando com a participação de 
11 construtoras, cujo objetivo é a reciclagem.

outra vertente do grupo é formada por representantes da cadeia produtiva, 
entre eles, construtoras, fabricantes, aplicadores, entidades, pesquisadores, ór-
gãos públicos, além de representantes do comasp. 

a racional colabora também na elaboração do Guia metodológico para in-
ventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa na construção civil — setor 
Edificações, cujo objetivo é orientar quanto à elaboração do inventário pelas 
empresas que operam no setor da construção civil, sejam elas construtoras, in-
corporadoras ou uma combinação de ambos os formatos.

para disseminar uma visão mais ampla do desempenho socioambiental, os 
responsáveis por sustentabilidade na racional reúnem -se com a equipe no início 
de cada projeto para orientar quanto aos itens mais críticos conforme localiza-
ção e características da obra. quadrimestralmente, essa mesma equipe avalia tal 
desempenho com o gestor de contratos.

oBRAS CeRtiFiCADAS oBRAS em PRoCeSSo De CeRtiFiCAÇÃo
EdiFício cidadE noVa HotEl Hilton barra
conFidErE – pEtrobras 

Ecopátio bracor imiGrantEs torrE z

Hospital israElita albErt EinstEin morumbi corporatE
unidadE pErdizEs 

Hospital israElita albErt EinstEin Hospital alEmão osWaldo cruz
unidadE morumbi 

cEntEranEl raposo tiEtê plaza sHoppinG

datacEntEr tElEFônica / ViVo cEntro tEcnolóGico itaú

 datacEntEr bm&FboVEspa

 cEntro dE pEsquisa E tEcnoloGia GE
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um dos fatos que marcará 2014 são as eleições gerais. Em anos como este, o 
cenário econômico acaba sendo contaminado por muitas incertezas. mas a ra-
cional Engenharia acredita que são nesses momentos que se criam grandes 
oportunidades para quem acredita no brasil.

assim, baseada em seus 42 anos de atuação — período que abrange todas 
as eleições democráticas e planos de estabilização econômica vividos pelo país 
nas últimas décadas — as perspectivas da Empresa são as melhores. Há, natu-
ralmente, obstáculos de curto prazo importantes, como reformas a serem feitas, 
além de questões de infraestrutura e logística a serem desamarradas. 

de 2003 a 2013 o setor de construção civil viveu uma “década de ouro”, 
marcada pela previsibilidade de um crescimento sustentável. o ano de 2014, 
por sua vez, será desafiador. Espera-se uma retração de investimentos no setor, 
como reflexo do desaquecimento da economia como um todo. Em tal contexto, 
a racional entende o momento como sendo de introspecção, de adequação da 
Empresa à realidade de mercado, sem perder recursos, talentos e competên-
cias estratégicas. 

nesse sentido, dará continuidade ao aprofundamento de seu modelo de ges-
tão, bastante fortalecido ao longo de 2013. também continuará aprimorando suas 
práticas de governança corporativa, além de revisar e reforçar políticas internas. 

a racional Engenharia acredita no potencial do brasil e na inevitável reto-
mada da economia. por isso, trabalhará para se antecipar às futuras demandas 
de um novo ciclo de crescimento do país.



dEmonstraçõEs 
FinancEiras

RACioNAL eNGeNHARiA LtDA.
dEmonstraçõEs FinancEiras Em 

31 dE dEzEmbro dE 2013 

E rElatório dos auditorEs indEpEndEntEs
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aos administradorEs E cotistas

racional EnGEnHaria ltda.

Examinamos as demonstrações financeiras da racional Engenharia ltda. (“Em-
presa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio lí-
quido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o 
resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

a administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstra-
ções financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cum-
primento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras estão livres de distorção relevante.

uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para ob-
tenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas 
demonstrações financeiras. os procedimentos selecionados dependem do jul-
gamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro.

nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos rele-
vantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras da Empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apro-
priados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a 
eficácia desses controles internos da Empresa. uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apre-
sentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da racional Engenharia ltda. em 31 de dezembro de 2013, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no brasil.

rElatório  
dos auditorEs 
indEpEndEntEs  
sobrE as 
dEmonstraçõEs 
FinancEiras

ReSPoNSABiLiDADe  
DA ADmiNiStRAÇÃo  
SoBRe AS DemoNStRAÇõeS  
FiNANCeiRAS

ReSPoNSABiLiDADe  
DoS AUDitoReS  
iNDePeNDeNteS

oPiNiÃo
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auditoria dos ValorEs corrEspondEntEs  

ao EXErcício antErior

o exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2012 foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independen-
tes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 28 de fevereiro de 2013, 
sem ressalvas.

inFormação suplEmEntar

as informações contidas no anexo — quadro suplementar, referentes ao valor 
total dos serviços executados sob a responsabilidade da Empresa em 31 de de-
zembro de 2013, são apresentadas com o propósito de permitir análises adicio-
nais e não são requeridas como parte das demonstrações financeiras básicas. 
Essas informações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria 
mencionados anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresen-
tadas, em todos os aspectos relevantes, em relação às demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto.

são paulo, 26 dE março dE 2014

pricEWatErHousEcoopErs

auditorEs indEpEndEntEs

crc 2sp000160/o-5

carlos Eduardo Guaraná mEndonça

contador crc 1sp196994/o-2

oUtRoS ASSUNtoS
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AtiVo

circulantE

 caiXa E EquiValEntEs dE caiXa (nota 5)

 aplicaçõEs FinancEiras (nota 5)

 contas a rEcEbEr dE cliEntEs (nota 6)

 adiantamEntos a FornEcEdorEs 

 impostos a rEcupErar

 dEmais contas a rEcEbEr 

 

 não circulantE

 dEpósitos judiciais (nota 15.2)

 imposto dE rEnda E contribuição social diFEridos (nota 7)

 inVEstimEntos 

 imobilizado (nota 8)

 intanGíVEl (nota 9)

totAL Do AtiVo

 
2013

3.999

69.267

59.666

2.326

7.034

4.923

147.215

2.305

11.244

85

2.797

12.209

28.640

175.855

 
2012

99.836

52.888

11.802

3.504

3.663

171.693

2.303

4.360

85

3.217

12.190

22.155

193.848

PASSiVo e PAtRimôNio LíQUiDo

circulantE

 FinanciamEntos (nota 10)

 FornEcEdorEs 

 salários E EncarGos sociais (nota 11)

 impostos a rEcolHEr (nota 12)

 imposto dE rEnda E contribuição social a rEcolHEr

 cauçõEs E rEtEnçõEs (nota 13)

 adiantamEntos dE cliEntEs (nota 14)

 proVisão para Garantia dE obras (nota 15.1)

 outras contas a paGar 

não circulantE

 FinanciamEntos (nota 10)

 proVisão para continGências (nota 15.2)

totAL Do PASSiVo

patrimônio líquido (nota 16)

 capital social 

 lucros acumulados

totAL Do PAtRimôNio LíQUiDo

totAL Do PASSiVo e PAtRimôNio LíQUiDo

 
2013

2.001

9.308

36.719

4.674

346

11.274

29.449

2.000

395

96.166

2.645

7.370

10.015

106.181

21.615

48.059

69.674

175.855

 
2012

1.964

5.790

16.147

4.112

3.623

5.466

86.679

1.880

711

126.372

4.528

7.336

11.864

138.236

21.615

33.997

55.612

193.848

RACioNAL eNGeNHARiA LtDA.
balanço patrimonial Em 31 dE dEzEmbro

Em milHarEs dE rEais – r$

as notas EXplicatiVas da administração são partE intEGrantE das dEmonstraçõEs FinancEiras.
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em 31 De DezemBRo De 2011

 diVidEndos distribuídos (nota 16(b))

 lucro líquido do EXErcício

 juros sobrE o capital próprio (nota 16(c))

 

em 31 De DezemBRo De 2012

 diVidEndos distribuídos (nota 16)

 lucro líquido do EXErcício

 dEstinação do lucro líquido do EXErcício (nota 16)

  diVidEndos

  juros sobrE o capital próprio 

 

em 31 De DezemBRo De 2013

LUCRoS  
ACUmULADoS

16.169

(18.758)

38.582

(1.996)

33.997

(33.997)

71.351

(22.211)

(1.081)

48.058

 
totAL

37.784

(18.758)

38.582

(1.996)

55.612

(33.997)

71.351

(22.211)

(1.081)

69.674

 
CAPitAL SoCiAL

21.615

-

-

21.615

-

-

-

21.615

 rEcEita (nota 17)

 custo dos sErViços prEstados (nota 18(a))

 

LUCRo BRUto

 

(DeSPeSAS) ReCeitAS oPeRACioNAiS

 dEspEsas administratiVas E comErciais (nota 18(b))

 dEprEciaçõEs E amortizaçõEs

 outras rEcEitas opEracionais, líquidas 

 

LUCRo ANteS Do ReSULtADo FiNANCeiRo

 

 rEcEitas FinancEiras (nota 20)

 dEspEsas FinancEiras (nota 20)

ReCeitAS FiNANCeiRAS, LíQUiDAS

 

LUCRo ANteS Do imPoSto De ReNDA e DA CoNtRiBUiÇÃo SoCiAL

 imposto dE rEnda E contribuição social (nota 19)

 LUCRo LíQUiDo Do eXeRCíCio

 
2013

556.266

 (399.861)

156.405

(54.769)

(2.504)

54

99.186

9.397

(3.174)

6.223

105.409

(34.058)

71.351

 
2012

307.222

(207.886)

99.336

(41.335)

(1.974)

30

56.057

6.456

(4.757)

1.699

57.756

(19.174)

38.582

não existem elementos que requeiram a preparação da demonstração do resul-
tado abrangente.

RACioNAL eNGeNHARiA LtDA.
dEmonstração do rEsultado – EXErcícios Findos Em 31 dE dEzEmbro

Em milHarEs dE rEais – r$

RACioNAL eNGeNHARiA LtDA.
dEmonstração das mutaçõEs do patrimônio líquido

Em milHarEs dE rEais – r$

as notas EXplicatiVas da administração são partE intEGrantE das dEmonstraçõEs FinancEiras.
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LUCRo ANteS Do imPoSto De ReNDA e DA CoNtRiBUiÇÃo SoCiAL

AjUSteS PARA ReCoNCiLiAR o LUCRo ANteS Do imPoSto De ReNDA e DA  
CoNtRiBUiÇÃo SoCiAL Com o CAiXA LíQUiDo GeRADo PeLAS AtiViDADeS oPeRACioNAiS

 dEprEciaçõEs E amortizaçõEs

 proVisão para dEVEdorEs duVidosos

 dEspEsa FinancEira dE Empréstimos, FinanciamEntos E parcElamEntos

 dEscontos concEdidos

 proVisão para Garantia Em obras

 imposto dE rEnda E contribuição social diFEridos

 proVisão para continGências

 

 Variação nos atiVos E passiVos opEracionais

  contas a rEcEbEr dE cliEntEs

  contas a rEcEbEr dE partEs rElacionadas

  impostos a rEcupErar

  adiantamEntos a FornEcEdorEs 

  outros créditos a rEcEbEr 

  outras contas a rEcEbEr

  dEpósitos judiciais

  FornEcEdorEs 

  cauçõEs E rEtEnçõEs 

  adiantamEntos dE cliEntEs

  salários E EncarGos sociais 

  impostos a rEcolHEr 

  imposto dE rEnda E contribuição social a rEcolHEr

  outras contas a paGar 

 

CAiXA GeRADo PeLAS oPeRAÇõeS

 imposto dE rEnda E contribuição social paGos

 juros paGos

 

CAiXA LíQUiDo GeRADo PeLAS AtiViDADeS oPeRACioNAiS

 

FLUXo De CAiXA DAS AtiViDADeS De iNVeStimeNto

 aquisição dE bEns do atiVo imobilizado E intanGíVEis

 

CAiXA LíQUiDo APLiCADo NAS AtiViDADeS De iNVeStimeNto

 

FLUXo De CAiXA DAS AtiViDADeS De FiNANCiAmeNto

 paGamEnto dE impostos parcElados

 paGamEnto dE FinanciamEntos

 diVidEndos distribuídos

 paGamEnto dE juros sobrE o capital próprio

 

CAiXA LíQUiDo APLiCADo NAS AtiViDADeS De FiNANCiAmeNto

 

AUmeNto (DimiNUiÇÃo) De CAiXA e eQUiVALeNteS De CAiXA

CAiXA e eQUiVALeNteS De CAiXA No iNíCio Do eXeRCíCio

VARiAÇÃo em APLiCAÇõeS FiNANCeiRAS

 

CAiXA e eQUiVALeNteS De CAiXA No Fim Do eXeRCíCio

 
2013

105.409

2.502

48

931

120

34

109.044

(6.826)

(3.530)

9.476

(1.260)

(2)

3.518

5.808

(57.230)

20.572

750

(316)

80.004

(44.219)

(450)

35.335

(2.101)

(2.101)

(188)

(2.327)

(56.208)

(1.081)

(59.804)

(26.570)

99.836

(69.267)

3.999

 
2012

57.756

1.962

1.177

2.699

(177)

(9)

63.408

(7.430)

(2.656)

(3.257)

(10.114)

(2.445)

(149)

(15)

(927)

(173)

66.319

6.175

1.447

404

(814)

109.773

(19.261)

(136)

90.376

(3.917)

(3.917)

(413)

(18.758)

(1.996)

(21.167)

65.292

34.544

99.836

RACioNAL eNGeNHARiA LtDA.
dEmonstração dos FluXos dE caiXa EXErcícios Findos Em 31 dE dEzEmbro

Em milHarEs dE rEais – r$
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a racional Engenharia ltda. (“Empresa”) tem como atividade o gerenciamento 
e a execução de obras ligadas ao ramo de construção civil, atuando predomi-
nantemente como construtora.

a Empresa pertence ao Grupo racional, sendo controlada pela racional parti-
cipações ltda.

a emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 25 
de março de 2014.

as principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstra-
ções financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de 
modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

as demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico e 
estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamen-
tos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo comitê de pro-
nunciamentos contábeis (cpc), que já foram aprovados pelo conselho Federal 
de contabilidade (cFc).

a preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no brasil requer que a administração da Empresa se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos, os passi-
vos, as receitas e as despesas. os resultados finais dessas transações e infor-
mações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem 
diferir dessas estimativas. as principais estimativas utilizadas pela administra-
ção da Empresa na preparação das demonstrações financeiras estão divulga-
das na nota 3.

caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até 
três meses, e com risco insignificante de mudança de valor.

2.3.1 classiFicação

a Empresa classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob a 
categoria de empréstimos e recebíveis. a classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.

1 contEXto 
opEracional

2 rEsumo das 
principais políticas 
contábEis

2.1 BASe De PRePARAÇÃo

2.2 CAiXA e eQUiVALeNteS  
De CAiXA

2.3 AtiVoS FiNANCeiRoS

RACioNAL eNGeNHARiA LtDA.
notas EXplicatiVas da administração às dEmonstraçõEs FinancEiras Em 31 dE dEzEmbro dE 2013

Em milHarEs dE rEais – r$, EXcEto quando indicado dE outra Forma
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Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos 
fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. os ativos fi-
nanceiros classificados pela Empresa na categoria de empréstimos e recebíveis 
compreendem, substancialmente, caixa e equivalentes de caixa, aplicações finan-
ceiras, contas a receber de clientes, outras contas a receber e depósitos judiciais. 
Esses ativos são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. a 
receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto 
para créditos de curto prazo, quando o reconhecimento dos juros seria imaterial.

2.3.2 compEnsação dE instrumEntos FinancEiros

ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado 
no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores re-
conhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o 
ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.3.3 dEtErioração dE instrumEntos FinancEiros atiVos

os instrumentos financeiros ativos são avaliados a cada data de balanço para 
identificação de eventual deterioração de ativos (impairment). são considerados 
deteriorados quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham 
ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham impac-
tado o fluxo estimado de caixa futuro do investimento.

a Empresa constitui provisão para créditos de liquidação duvidosa para contas 
a receber considerados de realização incerta, com base na sua experiência his-
tórica, e para todos os títulos vencidos há mais de 180 dias.

as contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pelos contra-
tos de construção no curso normal das atividades da Empresa. se o prazo de rece-
bimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas 
no ativo circulante. caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. as 
contas a receber estão representadas por serviços faturados e a faturar, relativos 
aos contratos de construção reconhecidos pelo grau de avanço das obras.

as contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor justo, consoante o 
reconhecimento das receitas e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para 
créditos de liquidação duvidosa (“pdd” ou impairment).

(a) áGio

o ágio possui como fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura 
e é oriundo de operação realizada em período anterior a adoção dos cpcs para a 
elaboração das demonstrações financeiras, para o qual adotou-se como política 

2.4 CoNtAS A ReCeBeR  
De CLieNteS

2.5 AtiVoS iNtANGíVeiS
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contábil manter os mesmos critérios utilizados para a elaboração das demonstra-
ções financeiras anteriores deixando, a partir de então, de ser amortizado.

consequentemente, o ágio passou a ser testado anualmente para verificar perdas 
(impairment). se perdas acumuladas por impairment forem identificadas, serão re-
conhecidas sobre ágio e não serão revertidas. o ágio está apresentado pelo seu 
valor de custo menos a amortização realizada até a data de transição para os cpcs. 

(b) soFtWarEs

as licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares 
de três a cinco anos.

registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação. a depreciação é 
calculada pelo método linear com a utilização de taxas que levam em conside-
ração o tempo de vida útil-econômica dos bens (nota 8).

os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apro-
priado, ao final de cada exercício.

uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um 
ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior 
entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. a administração revisa 
anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que pos-
sam indicar deteriorização ou perda de seu valor recuperável. quando tais evidên-
cias são identificadas e o valor líquido excede o valor recuperável, é constituída 
provisão para deteriorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

as contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. caso 
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, men-
suradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.

os financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos 
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo 
custo amortizado. qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do 
resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utili-
zando o método da taxa efetiva de juros.

2.6 imoBiLizADo

2.7 ReDUÇÃo Ao VALoR  
ReCUPeRáVeL De AtiVoS  
NÃo FiNANCeiRoS

2.8 CoNtAS A PAGAR  
AoS FoRNeCeDoReS

2.9 FiNANCiAmeNtoS
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as provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) 
resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de 
forma confiável e cuja liquidação seja provável.

o valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações 
requeridas para liquidar a obrigação no final de cada período de relatório, consi-
derando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. 

a Empresa contrata prestadoras de serviços especializadas, que atuam na 
construção dos projetos, os quais possuem prazo limitado a 5 anos de garantia. 
os contratos firmados com os prestadores de serviços garantem que a cober-
tura de eventual sinistro seja de sua responsabilidade, motivo pelo qual deter-
minadas garantias pela execução dos serviços (responsabilidades e custos) 
são normalmente conduzidas por essas empresas. adicionalmente, efetua re-
tenções contratuais dos pagamentos devidos a esses fornecedores, como ga-
rantia do cumprimento dessa obrigação. Estima-se que os montantes a serem 
efetivamente desembolsados pela Empresa não serão significativos, sendo 
constituída provisão que reflete a melhor estimativa dos gastos a serem incor-
ridos pela Empresa, para fazer face ao gerenciamento das futuras ocorrências 
desta natureza.

as despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreen-
dem os impostos corrente e diferido.

o encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é 
calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente pro-
mulgadas, na data do balanço.

(a) impostos corrEntEs

a provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro 
tributável do exercício. o lucro tributável difere do lucro apresentado na de-
monstração do resultado porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou de-
dutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedu-
tíveis de forma permanente.

(b) impostos diFEridos

o imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-
se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de dife-
renças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas 
demonstrações financeiras.

o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos 
somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja 
disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.

2.10 PRoViSõeS

2.11 imPoSto De ReNDA  
e CoNtRiBUiÇÃo SoCiAL  
SoBRe o LUCRo
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os impostos de renda diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporá-
rias decorrentes de provisões e amortização fiscal de ágio, uma vez que é pro-
vável que a diferença temporária será revertida em um futuro previsível.

os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido 
no balanço e reconhecidos no resultado do exercício.

a Empresa reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resulta-
dos com base em metodologia que leva em conta o lucro atribuído aos quotistas 
da companhia após certos ajustes e a margem de contribuição dos contratos. a 
Empresa reconhece uma provisão quando estiver contratualmente obrigado ou 
quando houver uma prática anterior que tenha gerado uma obrigação não for-
malizada (contructive obligation).

a empresa não mantém benefícios pós-emprego aos seus funcionários. 

a receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, 
deduzida de quaisquer estimativas de descontos comerciais concedidos.

(a) construção

quando os resultados de um contrato de construção não podem ser estimados 
com confiabilidade, sua receita é reconhecida até o montante dos custos incor-
ridos cuja recuperação seja provável. os custos de cada contrato são reconhe-
cidos como despesas no exercício em que são incorridos.

as variações nos custos com mão de obra, reclamações e pagamentos de in-
centivos estão incluídas até o ponto em que esses custos possam ser mensura-
dos com confiabilidade e seu recebimento seja provável.

quando for provável que os custos totais excederão a receita total de um con-
trato, a perda estimada é reconhecida imediatamente como despesa.

o montante da receita apropriada, líquido das parcelas já recebidas, são contabi-
lizados como contas a receber ou como adiantamentos de clientes, quando apli-
cável. adicionalmente, também são registrados como adiantamento de clientes 
os valores recebidos antes do início da execução dos contratos.

(i) contratos por empreitada
para os contratos de construção nesta modalidade, a receita é reconhecida 
pela apuração do percentual do custo incorrido de obra, em relação ao seu cus-
to total orçado, sendo esse percentual aplicado sobre a receita reconhecida, 
ajustada segundo as condições dos contratos de construção (poc).

(ii) contrato por administração
para os contratos de construção no qual a Empresa é reembolsada pelos custos 
projetados e aprovados pelas partes — ou de outra forma definidos — acrescido 
de percentual (taxa de administração) sobre tais custos ou por remuneração fixa 

2.12 BeNeFíCioS  
A emPReGADoS

2.13 ReCoNHeCimeNto  
De ReCeitA
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pré-determinada, a receita é reconhecida com base nos custos incorridos até a 
data das demonstrações financeiras.

(iii) contratos mistos
determinados contratos preveem que o cliente irá fornecer alguns materiais que 
serão aplicados na obra, através da contratação direta de fornecedores. nesses 
casos, para apuração do percentual do custo incorrido de obra, em relação ao 
seu custo total orçado, o custo desses materiais adquiridos diretamente pelo 
cliente não são considerados como custo incorrido e não estão incluídos no 
custo total orçado, para fins de determinação do poc, o qual é utilizado para fins 
de apuração da receita que efetivamente será apropriada e recebida pela Em-
presa. da mesma forma, essa parcela também não inclui a base de determina-
ção da receita reconhecida.

(b) rEcEita FinancEira

a receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de 
competência, usando o método da taxa efetiva de juros. quando uma perda 
(impairment) é identificada em relação a um contas a receber, a Empresa reduz 
o valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa 
futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento. 
subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados às 
contas a receber, em contrapartida de receita financeira. Essa receita financeira 
é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o valor recu-
perável, ou seja, a taxa original do instrumento.

a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os sócios é reco-
nhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da empresa quando 
estabelecido em reunião de sócios quotistas, uma vez que não existe previsão 
de pagamento de dividendo mínimo obrigatório.

o valor dos juros sobre o capital próprio para fins fiscais é registrado como des-
pesa financeira e para fins de apresentação das demonstrações financeiras é 
tratado como distribuição de lucros, em redução a lucros acumulados, no patri-
mônio líquido. o benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido 
na demonstração de resultado.

as estimativas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na expe-
riência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. 

com base em premissas, a Empresa faz estimativas com relação ao futuro. por 
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respec-
tivos resultados reais. as estimativas e premissas que apresentam um risco signifi-
cativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de 
ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir.

2.14 DiStRiBUiÇÃo De  
DiViDeNDoS e jURoS SoBRe  
CAPitAL PRÓPRio

3 EstimatiVas 
contábEis críticas
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(a) marGEm dE lucro utilizada como basE para rEconHEcimEnto  

da rEcEita

o resultado das operações é apurado em conformidade com o cpc 17, e para 
os contratos por empreitada é determinado adotando o critério de realização da 
margem de lucro por contrato para apropriação das receitas das obras (poc). o 
uso do método poc requer que a Empresa estime os custos a serem incorridos 
até o término da construção, para estabelecer uma proporção em relação aos 
custos já incorridos e refletidos no resultado, de tal forma que possa determinar 
a receita a ser apropriada.

as margens de lucro, compostas pelos custos incorridos e custos previstos a 
incorrer para o encerramento das obras comparado ao total de receita prevista 
pelo contrato, são regularmente revisadas, conforme evolução das obras, e os 
ajustes com base nesta revisão são refletidos nos resultados da companhia de 
acordo com o método contábil utilizado.

(b) impostos

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários 
complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. dadas a nature-
za de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, 
diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou mudanças 
nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de im-
postos já registradas. a Empresa constitui provisões, com base em estimativas 
cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades 
fiscais das respectivas jurisdições em que opera. o valor dessas provisões ba-
seia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e 
interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável 
e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem 
surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes 
no respectivo domicílio da Empresa. 

(c) proVisõEs para continGências

a Empresa reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. a 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí-
veis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais re-
centes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos. as provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identifica-
das com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

a liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações fi-
nanceiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. a 
Empresa revisa suas estimativas e premissas anualmente.
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as atividades da Empresa a expõe a diversos riscos financeiros: risco de merca-
do (incluindo risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de 
crédito e risco de liquidez. a Empresa não usa instrumentos financeiros deriva-
tivos para proteger exposições a risco.

(a) risco dE mErcado

a Empresa não possui contratos de venda ou de fornecimento em moeda es-
trangeira, não havendo exposição direta significativa ao risco cambial.

a exposição a taxas de juros de fluxo de caixa podem ser melhor avaliadas nas 
notas explicativas de aplicações financeiras (nota 5) e Financiamentos (nota 10).

(b) risco dE crédito

o risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em ban-
cos e outras instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a 
clientes (notas 4 e 6).

com relação ao risco de crédito de clientes, a avaliação é feita individualmente 
antes da assinatura de cada contrato, estando o aging-list do contas a receber 
de clientes em 31 de dezembro demonstrado na nota 6. ressalta-se, nessa 
mesma nota, a indicação de concentração de clientes.

(c) risco dE liquidEz

o departamento de finanças monitora as previsões contínuas das exigências de 
liquidez da Empresa para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender 
às necessidades operacionais. a companhia não possui passivos financeiros 
significativos. 

o excesso de caixa é investido em contas bancárias com incidência de juros, 
depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, esco-
lhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez para fornecer 
margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. 
na data do balanço, a Empresa espera que os saldos classificados como aplica-
ções financeiras gerem prontamente entradas de caixa para administrar o risco 
de liquidez.

4 GEstão dE risco 
FinancEiro

4.1 FAtoReS De RiSCo  
FiNANCeiRo
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os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de salvaguardar a 
capacidade de continuidade para oferecer retorno aos sócios e benefícios às 
outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para 
reduzir esse custo.

condizente com outras companhias do setor, a Empresa monitora o capital com 
base no índice de alavancagem financeira, o qual corresponde à dívida líquida 
expressa como percentual do capital total podendo ser assim sumariado:

4.2 GeStÃo De CAPitAL

total dos FinanciamEntos (nota 10)

mEnos: caiXa E EquiValEntEs dE caiXa (nota 5)

díVida líquida

total do patrimônio líquido

total do capital

íNDiCe De ALAVANCAGem FiNANCeiRA — %

 
2013

4.646

(338)

4.308

69.674

73.982

6

 
2012

6.492

(324)

6.168

55.612

67.780

10

caiXa

bancos conta moVimEnto

banco itaú s.a. - “autmais” (i)

CAiXA, BANCoS CoNtA moVimeNto e APLiCAÇõeS AUtomátiCAS

banco santandEr s.a. – cdb

banco Votorantim s.a. – cdb

banco bradEsco s.a. - compromissada – cdb

banco itaú s.a. – cdb

APLiCAÇõeS FiNANCeiRAS(ii)

 
2013

77

261

3.661

3.999

12.251

5.827

22.767

28.423

69.267

73.266

 
2012

54

269

2.358

2.681

10

5.382

17.252

74.511

97.155

99.836

5 caiXa E EquiValEntEs 
dE caiXa E aplicaçõEs 
FinancEiras

(i) aplicação financeira automática de valores de conta-corrente sujeita à remune-
ração média de 20% da variação do certificado de depósito interbancário (cdi). 

(ii) aplicações financeiras sujeitas à remuneração média de 100,0% a 102,5% 
da variação do cdi.
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o saldo de contas a receber de clientes por serviços executados e faturados 
em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, por período de vencimento, está apre-
sentado a seguir:

a VEncEr

VEncidas até 30 dias

 dE 31 a 60 dias

 dE 61 a 90 dias

 

SeRViÇoS FAtURADoS

sErViços a Faturar (a VEncEr)

 
2013

45.654

597

15

763

48.400

12.638

59.666

 
2012

49.985

1.850

1.032

52.867

21

52.888

contratos por administração

contratos por EmprEitada

 

proVisão para dEVEdorEs duVidosos

 
2013

32.981

27.002

59.714

(48)

59.666

 
2012

33.529

19.359

52.888

–

52.888

6 contas a rEcEbEr  
dE cliEntEs

 
CLieNte 

GE - cEntro brasilEiro dE pEsquisas ltda.

multiplan EmprEEndimEntos imobiliários s.a.

Hospital alEmão osValdo cruz

itaú unibanco s.a.

outros

 
2013

6.985

9.541

6.611

36.530

59.666

 
2012

16.455

8.315

8.068

20.050

52.888

Em 2013, a Empresa constituiu provisão para crédito de liquidação duvidosa no 
montante de r$ 48. a composição do saldo de contas a receber por cliente 
está demonstrada a seguir:

a administração entende que a base de clientes é pulverizada e que a concen-
tração do saldo a receber ocorre em função das obras em andamento ao final 
de cada exercício.



58

7 imposto dE rEnda  
E contribuição social 
diFEridos

8 imobilizado

adiçõEs tEmporárias na dEtErminação do lucro rEal

 proVisão para riscos tributários, cíVEis, trabalHistas E outros

 proVisão para Garantia

 participação nos rEsultados

 proVisão para inss — Fator acidEntário dE prEVEnção (Fap)

 proVisão para inss — dEsonEração FolHa paGamEnto

 proVisão para dEVEdorEs duVidosos

 outras contas a paGar

 

EXclusão tEmporária na dEtErminação do lucro rEal

 amortização Fiscal do áGio 

 

totAL De ADiÇõeS temPoRáRiAS, LíQUiDAS

alíquota nominal — %

 

imposto dE rEnda E contribuição social diFEridos

 

no rEsultado do EXErcício (nota 19)

 
2013

7.370

2.000

22.927

126

3.301

47

71

(2.773)

33.069

34

11.244

6.884

 
2012

7.336

1.880

4.761

126

161

(1.441)

12.823

 34

 4.360

 177

em 31 De DezemBRo De 2011

 adiçõEs 

 dEprEciação

 

em 31 De DezemBRo De 2012

 adiçõEs

 dEprEciação

 

em 31 De DezemBRo De 2013

DePReCiAÇÃo  
e AmoRtizAÇÃo

(2.680)

 (785)

(3.465)

 (882)

(4.347)

 
CUSto

5.642

1.040

6.682

462

7.144

 
LíQUiDo

2.962

1.040

 (785)

3.217

462

 (882)

2.797

movimentação do imobilizado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2013 e de 2012:

máquinas E EquipamEntos

móVEis E utEnsílios

EquipamEntos dE inFormática

VEículos

bEnFEitorias Em imóVEis  dE tErcEiros

imobilizado Em andamEnto

2013
 
 
 

LíQUiDo

66

710

1.588

432

2.796

 
 
 

tAXA ANUAL  
De DePReCiAÇÃo/ 
AmoRtizAÇÃo – %

10

10

20

20

10

 
 
 
 
 

CUSto

305

1.388

4.285

29

1.139

7.145

 
 
 

DePReCiAÇÃo/ 
AmoRtizAÇÃo 

ACUmULADA

(238)

(678)

(2.697)

(29)

(706)

(4.348)

2012
 
 
 

LíQUiDo

77

720

1.490

535

 395

3.217
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(*) Em 9 de setembro de 2007, a racicorp, antiga controladora da Empresa, 
adquiriu 10% das cotas da Empresa, anteriormente pertencentes a sócios pes-
soas físicas. a referida operação gerou um ágio de r$ 8.876 e possui como 
fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura. a partir do exercí-
cio social iniciado em 1o de janeiro de 2009, a amortização contábil sistemática 
do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) cessou completamen-
te, permanecendo apenas a aplicação do teste anual de recuperação. Em 30 de 
novembro de 2011, a racicorp cindiu a totalidade do ágio registrado naquela 
empresa, o qual foi incorporado pela Empresa, conforme laudo de avaliação 
emitido por peritos independentes, a valor contábil.

a movimentação do intangível para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2013 e de 2012 é como segue:

9 intanGíVEl

em 31 De DezemBRo De 2011

 adiçõEs 

 amortização

 

em 31 De DezemBRo De 2012

 adiçõEs

 amortização

 

em 31 De DezemBRo De 2013

 
AmoRtizAÇÃo

(3.371)

(1.177)

(4.548)

(1.620)

(6.168)

 
CUSto

13.860

2.878

16.738

1.639

18.377

 
LíQUiDo

10.489

2.878

 (1.177)

12.190

1.639

(1.620)

12.209

áGio na aquisição dE cotas (*)

soFtWarE

2013
 
 
 

LíQUiDo

6.655

5.554

12.209

 
 
 

tAXA ANUAL  
De DePReCiAÇÃo/ 
AmoRtizAÇÃo – %

20

 
 
 
 
 

CUSto

8.876

9.503

18.377

 
 
 

DePReCiAÇÃo/ 
AmoRtizAÇÃo 

ACUmULADA

(2.218)

(3.949)

(6.168)

2012
 
 
 

LíQUiDo

6.655

 5.535

12.190
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Em 24 de março de 2011, a Empresa firmou contrato de financiamento com o 
bndEs, por meio do agente financeiro banco itaú bba s.a., com a finalidade de 
desenvolvimento e customização de software e expansão da área do escritório.

sobre a dívida incidem juros médios anuais de 4,45% acrescidos da taxa de 
juros de longo prazo — tjlp. o cronograma de pagamento prevê amortização 
do principal e da atualização monetária mensalmente em 42 parcelas, após ca-
rência de 18 meses. Em 31 de dezembro de 2013 já haviam sido liquidadas 14 
parcelas, restando portando 28 parcelas a liquidar.

os saldos em aberto podem assim ser demonstrados por ano de vencimento:

subcrédito a

subcrédito b

subcrédito c

subcrédito F

 

BANCo NACioNAL De DeSeNVoLVimeNto eCoNômiCo e SoCiAL (BNDeS)

circulantE

não circulantE

 
2013

2.337

786

974

548

4.645

(2.000)

2.645

 
2012

3.338

979

1.391

784

6.492

(1.964)

4.528

2013

2014

2015

2016

 
2013

2.000

1.984

661

4.645

 
2012

1.964

1.941

1.941

646

6.492

10 FinanciamEntos
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contribuição para o FinanciamEnto da sEGuridadE social (coFins) a rEcolHEr

proGrama dE intEGração social (pis) a rEcolHEr

imposto sobrE sErViços (iss) a rEcolHEr

imposto dE rEnda rEtido na FontE (irrF) a rEcolHEr

coFins a rEcolHEr - parcElamEnto EspEcial (paEs)

outros impostos a rEcolHEr

 
2013

970

210

735

1.713

1.046

4.674

 
2012

1.400

303

696

1.453

169

 91

4.112

12 impostos a rEcolHEr

Em contratos de fornecimento, a Empresa prevê a retenção de valores para libera-
ção em prazos posteriores ao do término das obras correspondentes, como garan-
tia de que os fornecedores cumprirão com compromissos pós obra perante a Em-
presa e esta perante os clientes. a caução é constituída através da aplicação de 
percentual sobre o valor da mão de obra descrita no contrato do fornecedor.

13 cauçõEs  
E rEtEnçõEs

participação nos rEsultados

contribuição a prEVidência social

Fundo dE Garantia por tEmpo dE sErViço

Férias E EncarGos corrEspondEntEs

outros EncarGos sociais a rEcolHEr

 
2013

22.927

913

608

10.677

1.594

36.719

 
2012

4.763

1.126

604

9.193

462

16.147

11 salários  
E EncarGos sociais

Em 2013, foi provisionada participação nos resultados de r$ 22.927 (2012 — 
r$ 4.763), calculada com base na política de participação nos resultados, que 
abrange todos os funcionários da empresa, contabilizada como “despesas ad-
ministrativas e comerciais”.
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para todas as questões que estão sendo contestadas é constituída provisão em 
montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, com base na ava-
liação dos assessores jurídicos externos.

riscos trabalHistas

riscos cíVEis

outros riscos

 
2013

1.230

653

5.487

7.370

 
2012

738

1.111

5.487

7.336

15.2 PRoViSÃo PARA  
CoNtiNGêNCiAS

15 proVisõEs

no início do EXErcício

 complEmEnto dE proVisão

 

no Fim do EXErcício

 
2013

1.880

120

2.000

 
2012

1.880

1.880

15.1 PRoViSÃo PARA  
GARANtiA De oBRAS

a movimentação na provisão pode ser assim apresentada:

os gastos incorridos no exercício são registrados diretamente no resultado do 
exercício, sendo a provisão ajustada ao final de cada exercício para refletir a es-
timativa dos gastos com reparos durante o período de garantia remanescente.

parcEla rEcEbida Em montantE supErior à rEcEita rEconHEcida pEla EVolução da obra

parcEla rEcEbida no início dos contratos

adiantamEntos rEcEbidos para custos a sErEm incorridos

 
2013

21.754

1.792

5.902

29.448

 
2012

37.777

47.839

1.063

86.679

14 adiantamEntos 
dE cliEntEs



63

no início do EXErcício

 complEmEnto (rEVErsão) dE proVisõEs

 

no Fim do EXErcício

 
2013

7.336

34

7.370

 
2012

7.345

(9)

7.336

 
SÓCio

racional participaçõEs ltda.

pEssoas Físicas – sócios administradorEs

 
QUotAS

21.615.388

5

21.615.393

 
VALoR em R$

21.615.388

5

21.615.393

(a) capital social

o capital social é dividido em 21.615.393 cotas de r$ 1,00 cada uma. a compo-
sição do capital social pode assim ser demonstrada:

16 patrimônio líquido

tributárias

cíVEis

trabalHistas

 
2013

17.795

6.013

5.497

29.305

15.3 PeRDAS PoSSíVeiS,  
NÃo PRoViSioNADAS No BALANÇo

a Empresa tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo 
riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com base na 
avaliação de seus assessores legais, para as quais não há provisão constituída, 
conforme composição e estimativa a seguir:

a Empresa efetuou depósito judicial de r$ 1.827 em 23 de junho de 2008, que 
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário vinculado a processo administra-
tivo no qual é cobrado suposto crédito tributário de pis referente a fatos gerado-
res ocorridos no período de janeiro de 1997 a setembro de 1998. 

a provisão é constituída para os processos cuja avaliação dos riscos, como cor-
roborada pelos assessores jurídicos da Empresa, indica probabilidade de perda 
provável. a movimentação da provisão para riscos tributários, cíveis trabalhistas 
é como segue:
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a distribuição de dividendos e o pagamento dos juros sobre o capital próprio 
foram realizados para os seguintes sócios:

 
SÓCio

racional participaçõEs ltda.

pEssoas Físicas – sócios administradorEs

DiViDeNDoS

racional participaçõEs ltda. – juros sobrE o capital próprio

 
VALoR

50.030

6.178

56.208

1.081

57.289

para fins de divulgação e adequação às práticas contábeis, a despesa financei-
ra referente aos juros sobre o capital próprio, calculado utilizando como base a 
tjlp (lei 9.249/95), no valor de r$ 1.081 (2012 — r$ 1.996), foi revertida da 
demonstração do resultado na rubrica “despesas financeiras” para a rubrica 
“lucros acumulados” na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

(c) lucros acumulados

a destinação do lucro líquido do exercício e do saldo acumulado é deliberada 
em reunião dos cotistas.

diVidEndos distribuídos

juros sobrE o capital próprio

 

em 2012

 
2012

18.758

1.996

20.754

 rEunião dE sócios Em 25 dE FEVErEiro dE 2013

 rEunião dE sócios Em 10 dE abril dE 2013

 rEunião dE sócios Em 13 dE aGosto dE 2013

DiViDeNDoS SoBRe oS LUCRoS ACUmULADoS

 

 rEunião dE sócios Em 2 dE aGosto dE 2013

 rEunião dE sócios Em 13 dE aGosto dE 2013

 rEunião dE sócios Em 20 dE aGosto dE 2013

 rEunião dE sócios Em 26 dE aGosto dE 2013

DiViDeNDoS ANteCiPADoS SoBRe o LUCRo LíQUiDo Do eXeRCíCio

juros sobrE o capital próprio

totAL

 
2013

4.413

29.500

84

33.997

1.669

19.917

433

192

22.211

1.081

57.289

(b) diVidEndos E juros sobrE o capital próprio
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18 inFormaçõEs  
sobrE a naturEza  
dos custos  
E das dEspEsas 
rEconHEcidos  
na dEmonstração  
do rEsultado

17 rEcEita

contratos por EmprEitada E mistos

contratos por administração

 

ReCeitA BRUtA

 (–) impostos

 

ReCeitA

 
2013

312.380

284.076

596.456

(40.190)

556.266

 
2012

143.304

190.089

333.393

 (26.171)

307.222

matEriais E sErViços

pEssoal

utilidadEs E sErViços

ocupação

 
2013

182.411

139.357

49.185

28.908

399.861

 
2012

68.725

93.642

33.141

 12.378

207.886

(a) custo dos sErViços prEstados

pEssoal

dEspEsas GErais

ocupação

rEVErsão dE proVisão para riscos

utilidadEs E sErViços

dEspEsas tributárias

 
2013

39.308

9.189

2.898

(52)

1.512

1.914

54.769

 
2012

29.837

7.930

2.330

 (9)

1.108

 139

41.335

(b) dEspEsas administratiVas E comErciais
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no dia 11 de novembro de 2013 foi publicada a medida provisória (mp) no 627 
que revoga o regime tributário de transição (rtt) e traz outras providências, 
dentre elas: (i) alterações no decreto-lei no 1.598/77 que trata do imposto de 
renda das pessoas jurídicas, bem como altera a legislação pertinente à contri-
buição social sobre o lucro líquido; (ii) estabelece que a modificação ou a ado-
ção de métodos e critérios contábeis, por meio de atos administrativos emitidos 
com base em competência atribuída em lei comercial, que sejam posteriores à 
publicação desta mp, não terá implicação na apuração dos tributos federais até 
que lei tributária regule a matéria; (iii) inclui tratamento específico sobre poten-

19 imposto dE rEnda  
E contribuição social

corrEntE

diFErido

rEconciliação EntrE o imposto dE rEnda E a contribuição social calculados à alíquota EFEtiVa

 lucro antEs do imposto dE rEnda E da contribuição social

 alíquota nominal - %

 

imPoSto De ReNDA e CoNtRiBUiÇÃo SoCiAL à ALíQUotA NomiNAL

 

ajustEs

 rEdução pElo paGamEnto dE juros sobrE o capital próprio

 outros

 

imPoSto De ReNDA e CoNtRiBUiÇÃo SoCiAL DeBitADoS Ao ReSULtADo Do eXeRCíCio

 
2013

(40.942)

6.884

(34.058)

 
2013

105.409

34

(35.839)

367

(1.414)

(34.058)

 
2012

(19.351)

177

(19.174)

 
2012

57.756

 34

(19.637)

679

 (216)

(19.174)

salários

Férias

13o salário

inss

FGts

participação nos rEsultados (nota 11)

alimEntação – pat

dEmais Gastos com pEssoal

 
2013

67.241

9.433

6.103

20.982

7.351

34.268

7.204

26.083

178.665

 
2012

53.006

8.570

4.731

17.351

5.001

10.466

6.078

18.276

123.479

(c) Gastos com pEssoal
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20 rEcEitas E dEspEsas 
FinancEiras

rEcEitas FinancEiras

 rEcEita dE aplicaçõEs FinancEiras

 juros atiVos

 outras rEcEitas FinancEiras

dEspEsas FinancEiras

 dEscontos concEdidos

 juros passiVos

 dEspEsas bancárias

 
2013

5.917

2.065

1.415

9.397

(1.965)

(1.002)

(207)

(3.174)

 
2012

5.998

 458

–

6.456

(3.189)

(1.311)

 (257)

(4.757)

cial tributação de lucros ou dividendos; (iv) inclui disposições sobre o cálculo de 
juros sobre capital próprio; e inclui considerações sobre investimentos avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial. 

as disposições previstas na mp têm vigência a partir de 2015. a sua adoção 
antecipada para 2014 pode eliminar potenciais efeitos tributários, especialmen-
te relacionados com pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, 
efetivamente pagos até a data de publicação desta mp, bem como resultados de 
equivalência patrimonial. com base nas análises realizadas, a administração da 
Empresa concluiu que não existem impactos relevantes na Empresa sobre os 
possíveis efeitos que poderiam advir da aplicação dessa nova norma. todavia, 
acompanha com a administração da sociedade controladora o processo de to-
mada de decisões para a sua adoção antecipada, já a partir do ano de 2014, 
objetivando minimizar eventuais efeitos que possam ser causados naquela so-
ciedade. adicionalmente, monitora o processo de conversão desta mp em lei, o 
qual poderá trazer alterações que possam vir a impactar a Empresa.
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21 partEs 
rElacionadas

racional participaçõEs ltda.

cEntEranEl 1 participaçõEs ltda.

ccn - cEntro dE conVEnçõEs ltda.

cEntEranEl 2 participaçõEs ltda.

outras

 

SALDoS iNCLUíDoS NA RUBRiCA De “DemAiS CoNtAS A ReCeBeR”

 
2013

1.028

1.028

 
2012

100

46

25

2

    7

180

21.1 SALDoS

a Empresa aluga o prédio onde funciona a sua sede, de propriedade da socie-
dade racicorp comércio e participações ltda., tendo incorrido em despesas de 
aluguel no montante de r$ 1.563 (2012 – r$ 1.217), registradas como “despe-
sas administrativas e comerciais”.

no exercício findo em 31 de dezembro de 2013, foram pagos aos administrado-
res da Empresa benefícios de curto prazo de r$ 3.376 (2012 — r$ 3.556), 
apresentados como “Gastos com pessoal” (nota 18 (c)). adicionalmente, os 
administradores também são sócios quotistas da empresa, estando o pagamen-
to de dividendos discriminados na nota 16(b).

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 servi-
ço ou outras licenças, jubileu ou outros benefícios por anos de serviço, benefí-
cios de invalidez de longo prazo); (c) benefícios de rescisão de contrato de tra-
balho; nem (d) remuneração baseada em ações.

21.2 oPeRAÇõeS

21.3 RemUNeRAÇÃo  
DA ADmiNiStRAÇÃo



69

a empresa possui cobertura de seguros contra incêndio, roubo, colisão e riscos 
diversos sobre móveis, máquinas e utensílios, com vigência até 10 de novembro 
de 2014, nos seguintes limites de indenização:

Francisco aurélio martins  
contador 
crc 1 sp 165357/o-0

EquipamEntos portátEis

danos Elétricos

dEspEsas com instalação Em noVo local

EquipamEntos ElEtrônicos

roubo/Furto qualiFicado do contEúdo

roubo dE ValorEs Em trânsito

roubo/Furto qualiFicado dE dinHEiro no intErior

traGédias naturais (VEndaVal, Furacão, ciclonE E Granizo)

20

300

350

50

100

20

150

200

22 cobErtura  
dE sEGuros
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a apresentação dos dados é considerada relevante pela Empresa, visto que 
grande parte dos valores dos materiais e dos serviços tem sido contratados di-
retamente pelos proprietários das obras/clientes, não representando a receita 
reconhecida pela empresa todo o nível de atividade realizada. por essa razão, a 
Empresa apresenta a demonstração do valor dos serviços executados como 
indicadora do volume de atividade total das obras executadas sob a sua respon-
sabilidade financeira, técnica e administrativa.

contratos por EmprEitada E mistos

 rEcEita rEconHEcida

 matEriais E sErViços FornEcidos pElos cliEntEs

total das obras rEalizadas por EmprEitada E mistos

contratos por administração

 rEcEita rEconHEcida

 custo dE construção arcado dirEtamEntE pElos cliEntEs

total das obras rEalizadas por administração

VALoR CoNtRAtUAL totAL DA ReCeitA ReCoNHeCiDA

 
2013

312.380

183.684

496.064

284.076

1.238.289

1.522.365

2.018.429

 
2012

143.304

221.381

364.685

190.089

853.380

1.043.469

1.408.154

Francisco aurélio martins  
contador 
crc 1 sp 165357/o-0

ANeXo 
RACioNAL eNGeNHARiA LtDA.
dEmonstração do Valor total dos sErViços EXEcutados sob a rEsponsabilidadE da EmprEsa  

Em 31 dE dEzEmbro dE 2013
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texto 
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fotografias
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impressão
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