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Com o intuito de informar seus públicos de 
relacionamento sobre as ações desenvolvidas  
no ano de 2016, dando transparência ao 
desempenho operacional e econômico ‑financeiro 
de suas atividades, a Racional Engenharia  
publica este Relatório Anual de Atividades.

Nele, clientes, colaboradores, fornecedores  
e demais interessados poderão obter informações 
sobre as estratégias determinadas para a geração 
de valor da Empresa nas esferas econômica,  
social e ambiental, no longo prazo, e encontrar  
um relato detalhado sobre os desafios 
enfrentados no período. 

O conteúdo inclui informações levantadas em 
entrevistas com os principais executivos da 
Empresa e as divulgações feitas durante  
o ano. Também apresenta as demonstrações 
financeiras — auditadas pela KPMG — referentes  
ao exercício. 

Publicado pelo décimo ano consecutivo, este 
Relatório Anual — assim como as versões dos 
períodos anteriores — está disponível no website 
da Empresa. Para esclarecer dúvidas ou enviar 
sugestões, entre em contato também por meio  
do website.

Boa leitura!

http://www.racional.com/Racional/GovernancaCorporativa/
http://www.racional.com/Contato/
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mensagem do presidente 
Comemoramos, em 2016, os 45 anos da Racional Engenharia.  
Tal data, celebrada com enorme satisfação, coincidiu com um momento 
desafiador ao ambiente empresarial, marcado pelo aprofundamento  
da crise política e econômica do País. O cenário de incertezas e de 
recessão provocou uma quase paralisia de novos investimentos,  
o que reduziu as oportunidades de negócios e impactou nosso pipeline.  
Alguns Projetos acabaram sendo postergados, fazendo com que  
nossa receita equivalente — que somou R$ 969,2 milhões — não 
alcançasse os R$ 998,6 inicialmente previstos. Mas apesar do  
contexto adverso, preservamos nossa liquidez e o baixo endividamento. 
Também alcançamos satisfatória geração de caixa e rentabilidade. 

Nesses 45 anos de trajetória, atravessamos outros momentos de  
retração da economia tão desafiadores como o de 2016. Sem abrir  
mão dos princípios que norteiam nossos negócios, sempre conseguimos  
sair mais fortes das crises, preparados para os momentos de  
expansão que se sucederam. Dessa vez, novamente tratamos de  
preparar a Racional para o futuro, renovando paradigmas que evitam  
o envelhecimento do nosso modelo de negócios. Com a saúde  
financeira preservada, começamos esse trabalho em 2014, quando  
a economia do País dava os primeiros sinais de esgotamento. Desde  
então, temos dedicado tempo e energia para rever estratégias,  
estruturas e processos, mantendo-nos como player importante no  
setor de construção civil, inspirando confiabilidade e sendo referência  
em gestão, talentos, relacionamentos e produtividade.

Dentre as diversas iniciativas desenvolvidas nesse sentido, está  
a revisão do mix de nossos negócios. Decidimos, ainda em 2015,  
ingressar no mercado de Infraestrutura, e em 2016 concluímos nosso 
primeiro contrato nesse segmento: o novo terminal de passageiros  
do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais,  
obra concluída dentro do prazo e do orçamento estabelecidos.  
Essa experiência mostra que estamos capacitados para atuar de  
forma competitiva nesse novo nicho. 

Não poderia deixar de mencionar o reconhecimento que recebemos,  
da Jaguar Land Rover, pela marca de 1 milhão e 300 mil horas  
trabalhadas sem acidentes com afastamento nas obras de sua  
fábrica, em Itatiaia (RJ). Nossa proximidade com o cliente, somada  
ao engajamento de todos os colaboradores envolvidos nesse  
Projeto, foi o que nos permitiu atingir um resultado tão expressivo. 
Preservar a saúde e a integridade física de nossas pessoas é, para nós, 
uma prioridade.
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Dentro de nossa obsessão pela melhoria contínua, temos revisado  
nosso Planejamento Estratégico e promovido ajustes em nossa estrutura, 
em busca de ganhos de produtividade expressivos e que resultem de  
boas práticas de gestão. Temos buscado promover, em nossas rotinas  
de trabalho, ambientes cada vez mais colaborativos, deixando para  
trás os modelos hierarquizados, que sempre marcaram o ecossistema 
empresarial. Já em relação à Governança Corporativa, criamos, em  
2016, o Conselho de Família, dedicado a integrar e inserir os herdeiros  
da Racional às atividades da Empresa, de forma que possam exercer  
os papéis que lhes cabem, como acionistas. 

Novamente realizamos a Pesquisa de Clima Organizacional, com  
os colaboradores, e a Pesquisa de Satisfação, com nossos clientes. 
Instituídas em 2015 com o objetivo de mensurarmos a percepção  
que esses públicos possuem sobre nossa Promessa da Marca,  
os resultados apurados a cada ano têm permitido que nos antecipemos  
às demandas desses stakeholders. 

Entendemos que o curto prazo não pode determinar o longo prazo.  
O Brasil tem perspectivas enormes, dada a grandeza do País, de sua 
população e da força de sua economia, questões que, mais uma vez, 
prevalecerão sobre a crise. Não temos expectativas de grandes saltos,  
mas acreditamos em uma retomada constante. Esperamos, em 2017,  
a recomposição de nossas carteiras. Por isso, já estamos estudando  
alguns Projetos e temos equipes de Engenharia trabalhando na  
pré -construção ou no planejamento de empreendimentos que devem  
ser reativados durante o ano. 

Temos convicção de que a Racional terá espaço no cenário que começa  
a se desenhar. Como nossa atividade está diretamente relacionada  
ao humor da economia, seremos beneficiados por um cenário com 
melhores custos de capital — com queda na taxa de juros e na inflação —, 
tornando o País mais confiável para investidores. Aos 45 anos de idade,  
a Racional, fiel à sua cultura e a seus Valores, conta com experiência  
e maturidade necessárias para atuar como agente importante no setor  
da construção civil em um novo ciclo de crescimento do País. 

NEWTON SIMÕES
PRESIDENTE

racional:  
45 anos de 
pioneirismo, 
inovação  
e compromisso 
com a  
qualidade
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45 anos de história 
Com atuação inspirada nos conceitos de racionalização das construções  
e na busca incessante por novas formas de atuar e construir, a Racional 
Engenharia tem sua trajetória marcada pelo pioneirismo e pela capacidade 
de inovar, sem mudar sua essência. 

Ao longo do tempo, formou um amplo portfólio, com mais de 600 
empreendimentos em todo o território nacional, volume que equivale  
a mais de nove milhões de metros quadrados construídos. 

Alguns destaques dessa trajetória:

Desde o início, foram lançadas as bases para a integração  
de engenharia e construção.

Atuação voltada para o mercado industrial. 

Desenvolvimento de um sistema inédito de pré ‑fabricação  
de estruturas em canteiro.

1970

FÁBRICA DA DABI ATLANTE, RIBEIRÃO PRETO CLUB MÉDITERRANÉE, ITAPARICA
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Expandiu sua atuação para os segmentos de hospitais  
e ciência & tecnologia.

Introdução de novos conceitos no mercado como 
engenharia de valor e precificação por preço máximo 
garantido (PMG).

1980

Ampliou sua presença nos mercados de shopping 
centers, hotelaria e edifícios corporativos.

Fortaleceu seu desempenho no desenvolvimento  
de projetos, atuando desde a pré ‑construção.

1990
TV GLOBO, SÃO PAULO

FORD, CAMAÇARI

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO

PARK SHOPPING, BRASÍLIA
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Forte atuação em ciência & tecnologia: Centro de 
Pesquisa Global GE, Projeto Sirius, Centro Tecnológico  
Itaú, CEITEC.

Entrada no Mercado de infraestrutura, no segmento  
de aeroportos.

Conheça aqui mais detalhes desta trajetória.

Executou os primeiros datacenters de grande porte no País.

Com a complexidade crescente dos Projetos sob sua gestão, 
fortaleceu sua atuação na pré ‑construção.

Pioneirismo na execução de construções sustentáveis com 
certificação LEED no Brasil.

2000

2010
PROJETO SIRIUS, CAMPINAS

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELO HORIZONTE

DATACENTER TIVIT, SÃO PAULO

http://www.racional.com/Racional/Historia/
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RECEITA 
EQUIVALENTE
EM MILHÕES DE R$

2013

2.018,4

2015

812,7

2016

986,7

2012

1.408,2

2014

849,8

MARGEM  
DE CONTRIBUIÇÃO
EM MILHÕES DE R$

2013

156,4

2015

78,3

2016

51,9

2012

99,3

2014

33,8

EBITDA
EM MILHÕES DE R$

2013

101,7

2015

29,3

2016

9,6

2012

58,0

2014

0,1

2013

71,4

2015

26,9

2016

11,9LUCRO LÍQUIDO
EM MILHÕES DE R$

2012

38,6

2014

–6,1

principais indicadores
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perfil
Com 45 anos de atuação completados em 2016, a Racional 
Engenharia é uma das empresas líderes do setor de Engenharia  
e Construção Civil. Atua exclusivamente no mercado business  
to business (B2B), oferecendo soluções inovadoras para empresas  
e investidores dos seguintes Mercados e respectivos Segmentos:

O trabalho da Racional é voltado a desenvolver os Projetos 
contratados por seus clientes. Para isso, integra engenharia  
e construção em todas as etapas de tais Projetos, oferecendo 
soluções completas e customizadas, de acordo com  
as características de cada empreendimento. 

Sediada em São Paulo, a Empresa — constituída sob a forma  
de sociedade limitada — é controlada pela Racional Participações, 
holding que inclui a Racional Empreendimentos e a Racional 
Desenvolvimento & Gestão Imobiliária. 

MERCADOS   SEGMENTOS

INDUSTRIAL   AUTOMOTIVO

   METALÚRGICO

   QUÍMICO

   AGROINDUSTRIAL

   ALIMENTOS E BEBIDAS

   TÊXTIL

   BENS DE CONSUMO 

   ELETRÔNICO

SHOPPING CENTERS & VAREJO SHOPPING CENTERS

   VAREJO

EDIFICAÇÕES   EDIFÍCIOS CORPORATIVOS

   HOTÉIS E RESORTS

   CENTROS DE CONVENÇÕES  

   E DE EXPOSIÇÕES

   CENTROS DE EDUCAÇÃO E CULTURA

   HOSPITAIS

CIÊNCIA & TECNOLOGIA  DATACENTERS

   CENTROS DE P&D

   PROJETOS ESPECIAIS

INFRAESTRUTURA  AEROPORTOS

   LOGÍSTICA



12  

1  Expressão adotada pela 
Racional Engenharia  
a partir da soma de solução 
e movimento. A união 
dessas duas palavras 
expressa algo muito forte  
na cultura da Racional:  
a atitude de se antecipar  
às necessidades dos 
clientes e de encontrar  
a solução, desencadeando 
atitudes inovadoras.

o jeito de ser da racional 
A Racional Engenharia expressa seus Valores, sua cultura e jeito 
único de ser por meio de seus Fundamentos:

Somos todos, em última instância, “operários em 
construção”.

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

Ser a marca de maior confiabilidade em nosso 
mercado.

CONFIANÇA

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

ESTÉTICA

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

SOLUCIONAMENTO1

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.

INSPIRAÇÃO

MISSÃO

VISÃO

VALORES
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desempenho operacional 
No encerramento de 2016, a Racional Engenharia contava com nove  
Projetos em seu portfólio, todos localizados na região Sudeste do País.  
Ao longo do ano, foram concluídas três obras: a fábrica da Jaguar  
Land Rover, em Itatiaia (RJ) — a primeira da montadora fora do Reino 
Unido —, o Shopping Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro, e o novo 
terminal de Passageiros (TPS2) do Aeroporto Internacional de Belo  
Horizonte, em Minas Gerais. Esse contrato, que marcou a entrada da 
Racional no mercado de Infraestrutura, incluiu a obra do terminal  
e a construção e adaptação de estacionamentos e sistema viário, cujas 
entregas ocorreram dentro do prazo e de acordo com o orçamento previsto. 

Dois Projetos que estavam em carteira, no início de 2016 — as obras  
do Shopping Park Sul (RJ) e do Edifício Comercial B32 (SP) —, não tiveram 
continuidade durante o ano. 

Do total de empreendimentos, os mercados de Shopping Centers  
& Varejo, assim como o de Edificações, responderam pelo maior volume, 
com 26,5% cada um. Em termos de receita equivalente, Infraestrutura  
teve maior representatividade no período, respondendo por 43,5% da  
carteira. O peso de cada um desses mercados nos resultados da Racional 
Engenharia varia a cada ano, oscilando de acordo com o desempenho que  
a atividade econômica dos clientes apresenta no período. 

portfólio de projetos em 2016

MERCADOS   PROJETOS EM ANDAMENTO 

SHOPPING CENTERS & VAREJO SHOPPING PARK SUL (RJ)

   EXPANSÃO DO SHOPPING METRÔ ITAQUERA* (SP)

   PRÉ -CONSTRUÇÃO DO SHOPPING VILLAGE MALL* (RJ)

EDIFICAÇÕES   SEDE DA LOCALIZA (MG)

   TORRE CORPORATIVA L’ORÉAL (RJ)

   EDIFÍCIO COMERCIAL B32 (SP)

   PRÉ -CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE DO HOSPITAL  
   ALBERT EINSTEIN* (SP)

CIÊNCIA & TECNOLOGIA  LABORATÓRIO DE LUZ SÍNCROTON (PROJETO SIRIUS) (SP)

   PROJETO CONFIDENCIAL* (SP)
 
 
   PROJETOS CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIO

INDUSTRIAL   FÁBRICA JAGUAR LAND ROVER (RJ)

SHOPPING CENTERS & VAREJO SHOPPING NOVA IGUAÇU (RJ)

INFRAESTRUTURA  NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS (TPS2) DO AEROPORTO  
   INTERNACIONAL DE BELO HORIZONTE (MG)

    * contratos conquistados em 2016
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Em 2016, a atuação da Racional, em cerca de 90%  
dos Projetos, aconteceu desde a pré -construção  
ou como avaliadora dos projetos executivos, fazendo 
Engenharia de Valor. Isso reafirma a vocação de 

“engenheirar” da Empresa.

 %

SHOPPING CENTERS & VAREJO 26,5

EDIFICAÇÕES 26,5

INDUSTRIAL 7,0

CIÊNCIA & TECNOLOGIA 20,0

INFRAESTRUTURA 20,0

NÚMERO DE PROJETOS

RECEITA EQUIVALENTE

 %

INDUSTRIAL 4,6

SHOPPING CENTERS & VAREJO 19,3

EDIFICAÇÕES 19,5

CIÊNCIA & TECNOLOGIA 13,1

INFRAESTRUTURA 43,5

divisão da carteira por mercado

modalidades de contratação
O gerenciamento dos contratos é feito com uma visão integrada de todas  
as fases do Projeto, abrangendo três etapas interdependentes:

Pré -construção, que envolve o gerenciamento dos projetos, o que inclui  
o mapeamento de oportunidades e riscos do empreendimento.

Construção, em que a Racional responde pela execução total da obra, 
independentemente de ter atuado na pré -construção.

Operação, quando o ciclo da Construção e Engenharia se fecha, permitindo 
mensurar os indicadores de desempenho estabelecidos para o Projeto.

Com o intuito de contemplar esses três momentos, a Racional Engenharia 
oferece três modalidades distintas de contratação, que variam de acordo  
com o envolvimento e atuação assumidos no desenvolvimento dos 
projetos e na execução da obra: General Contractor (GC), Construction 
Manager at Risk (CM@Risk) e Design & Builder (D&B). Esses formatos 
podem ser adequados às características dos empreendimentos, à cultura 
de negócios ou às necessidades de cada cliente. Para mais informações 
sobre as Modalidades de Contratação, clique aqui.

http://www.racional.com/Atuacao/Modalidades/
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planejamento estratégico
As diretrizes para a condução dos negócios e para as tomadas de decisão  
se baseiam no Planejamento Estratégico, orientado por quatro dimensões 
interdependentes:

Para maior clareza do direcionamento a ser dado à execução do 
Planejamento Estratégico, tais dimensões são qualificadas conforme  
as seguintes diretrizes: 

A partir desse mapa, várias iniciativas são desenvolvidas a cada  
ano, sempre com a liderança direta de um membro do Comitê Diretor  
da Empresa.

O atual Planejamento Estratégico, cuja metodologia de gestão é inspirada 
no Balanced Scorecard (BSC), está em vigor desde 2014. Revisado 
anualmente, introduziu como desafio estratégico, no ciclo de 2016,  
a questão do comportamento digital, dado o atual cenário de ambientes 
cada vez mais colaborativos. Também foi revista a abordagem e a estrutura 
de desenvolvimento dos negócios. Com a crise econômica, muitos  
players que antes não atuavam no nosso segmento passaram a disputar 
novos contratos, tornando o mercado ainda mais competitivo. 

PROPÓSITO 

GERAR VALOR DE LONGO PRAZO 
PARA O ACIONISTA

REALIZAR PLENAMENTE  
A PROPOSTA DE VALOR PARA  
O CLIENTE

SER REFERÊNCIA EM GESTÃO

PESSOAS COMO ESTRATÉGIA

ATRIBUTOS 

RENTABILIDADE, LIQUIDEZ, 
GOVERNANÇA E RISCOS

PROPOSTA DE VALOR, MARCA, 
COMUNICAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, 
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

LIDERANÇA, CLIMA, 
DESEMPENHO/ MERITOCRACIA E 
DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

DIMENSÕES 

VALOR

MERCADO

GESTÃO

GENTE

mapa do desdobramento da estratégia

VALOR
para todos

GENTE
com conhecimento 
e processos de GESTÃO

cria soluções 
para o MERCADO

gerando
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estratégia de sustentabilidade
A atividade da construção civil, pelas características de suas operações, 
tende a gerar impactos ao meio ambiente e às comunidades do entorno  
das obras. Para identificar e reduzir tais efeitos, mitigando riscos  
e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades e públicos 
envolvidos, todos os Projetos da Racional Engenharia são conduzidos  
sob a ótica de gestão socioambiental. 

Possuem um plano de sustentabilidade, no qual são trabalhadas, de  
maneira contínua, uma série de questões e indicadores que visam buscar  
a melhor solução aos Projetos. Também há programas frequentes de 
capacitação para que os colaboradores possam trabalhar com aspectos 
relacionados ao meio ambiente de maneira mais estruturada. 

certificação dos projetos
A sustentabilidade, para a Racional Engenharia, também compreende  
o desenvolvimento dos Projetos. Por essa razão, a Empresa foi uma das 
pioneiras na certificação de construções sustentáveis no País. 

No final de 2016, o Hotel Hilton Barra, no Rio de Janeiro, recebeu  
a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).  
Trata -se do primeiro hotel do Rio de Janeiro a receber tal chancela.  
Outros quatro Projetos seguem em processo de certificação — Centro  
de Pesquisas Global GE (RJ), Fábrica da Jaguar Land Rover (RJ),  
Edifício Comercial B32 (SP) e Torre Corporativa ĹOréal (RJ) — e se 
somarão a outras obras da Racional que já contam com esse selo:

Além da certificação LEED,  
o Hotel Hilton Barra foi o primeiro 
hotel de alto padrão no Rio  
de Janeiro a receber o selo de 
Etiqueta Nacional de Conservação 
de Energia (ENCE), com nível  
de eficiência A, que caracteriza 
ações sustentáveis como  
redução de desperdício, menor 
impacto ambiental e potencial  
de economia. Além disso, recebeu  
a Certificação da Norma ABNT 
NBR 15401:2014 — Sistema de 
Gestão da Sustentabilidade em 
Meios de Hospedagem, que 
especifica requisitos sustentáveis 
em hotéis e permite a formulação  
de objetivos que levem em conta 
questões legais e informações 
referentes aos impactos 
ambientais, socioculturais  
e econômicos. O hotel ainda 
busca obter a certificação nível A 
do selo Procel Edifica, do 
Programa Nacional de Eficiência 
Energética em Edificações. 

PROJETOS COM CERTIFICAÇÃO LEED

CENTERANEL RAPOSO

CENTRO TECNOLÓGICO ITAÚ

DATACENTER BM&FBOVESPA

DATACENTER TELEFÔNICA VIVO 
 

ECOPÁTIO BRACOR IMIGRANTES

EDIFÍCIO CIDADE NOVA 

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

HOSPITAL ISRAELITA  
ALBERT EINSTEIN — MORUMBI

HOSPITAL ISRAELITA  
ALBERT EINSTEIN — PERDIZES 

MORUMBI CORPORATE

TIETÊ PLAZA SHOPPING 

TORRE Z

HOTEL HILTON BARRA

GOLD

GOLD

CERTIFIED

GOLD (o Projeto buscava inicialmente  
a classificação Silver). Primeiro datacenter 
da América Latina a obter tal certificação

GOLD

CERTIFIED (primeiro edifício corporativo  
a ser certificado no Brasil)

GOLD

GOLD (o Projeto buscava inicialmente  
a classificação Certified)

SILVER

 
GOLD

SILVER (Primeiro shopping do Estado  
de São Paulo a obter a certificação LEED)

GOLD

CERTIFIED
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A cada ano, a Racional Engenharia busca evoluir o modelo de Governança 
Corporativa que adota. Mesmo sendo uma companhia de capital fechado e com 
controle concentrado, está atenta às melhores práticas de mercado. Em 2016, 
por exemplo, instituiu o Conselho de Família, criado com o objetivo de inserir  
e integrar seus membros — herdeiros da Racional Engenharia — à rotina  
da Empresa, incentivando-os a desempenhar seus papéis de acionistas  
e a preservar o patrimônio comum. Tal Conselho, liderado por um dos membros  
de Conselho Consultivo, reuniu-se, ao longo de 2016, com frequência bimestral.

O Conselho de Família, portanto, passa a fazer parte da estrutura de Governança 
Corporativa da Racional Engenharia, atuando de forma próxima ao Conselho 
Consultivo e ao Comitê Diretor, instâncias que contam com o apoio da Auditoria 
Externa, dos Comitês de Gestão e do Comitê de Ética. Com esse modelo,  
a Empresa busca gerar valor aos clientes, acionistas e aos demais públicos de 
relacionamento. O compromisso da Gestão, ao adotar essas práticas, é zelar  
pela perenidade e sustentabilidade da Empresa.

estrutura de governança corporativa 
Tem a função de orientar o Comitê Diretor sobre as melhores práticas de 
gestão, sempre sob a perspectiva econômico -financeira, social e ambiental, 
além de avaliar o desempenho da Empresa. Em 2016, esses assuntos 
foram debatidos em seis reuniões ordinárias, com frequência bimestral,  
e duas extraordinárias. É integrado por três membros: o acionista 
controlador, que acumula a função de presidente da Empresa, e dois 
membros independentes, com larga experiência empresarial. 

É responsável por executar o Planejamento Estratégico da Empresa, 
respondendo pela gestão e administração das atividades. É formado por 
cinco executivos: presidente e líderes dos Núcleos de Desenvolvimento 
Organizacional, Operações, Desenvolvimento  
de Negócios e Administração e Finanças.

CONSELHO  
CONSULTIVO

 
 
COMITÊ  
DIRETOR

AUDITORIA  
EXTERNA

COMITÊS DE  
GESTÃO

FÓRUNS DE 
ALINHAMENTO

COMITÊ DE  
ÉTICA

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO CONSULTIVO  
E AO COMITÊ DIRETOR 

Tem a função de manter a fidedignidade das demonstrações financeiras  
e transmitir, de forma transparente, informações que sejam de interesse 
interno e externo, entre outras atribuições.

Formados por executivos da Empresa, oferecem apoio ao Conselho 
Consultivo e ao Comitê Diretor por meio de análises, pesquisas e debates 
feitos previamente à apreciação, por essas instâncias, de temas  
como operações, desenvolvimento de negócios, recursos humanos, 
sustentabilidade e Tecnologia da Informação (TI). 

Criados para discutir e disseminar conteúdo estratégico entre as lideranças 
e suas equipes. Promovidos periodicamente, tanto os fóruns de 
alinhamento, como os comitês de gestão, obtiveram perceptível melhora 
na qualidade e objetividade das reuniões, em 2016, devido ao alinhamento 
crescente na liderança da Empresa. 

Zela pela disseminação e aderência do Código de Conduta. Acompanha  
e se manifesta sobre possíveis violações, garantindo o sigilo das 
informações, e delibera sobre as ações cabíveis. 
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ética e integridade
Tais temas são norteados pelo Código de Conduta. O documento, 
publicado em 2014, reúne orientações sobre o comportamento que  
a Racional espera de seus colaboradores no ambiente de trabalho  
e nos relacionamentos com os públicos de interesse da Empresa  
(demais colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes, sociedade  
e esfera pública, entre outros).

Todos os colaboradores têm conhecimento do Código, formalizado com  
a assinatura de termo de adesão, renovado a cada ano. As orientações 
estabelecidas no Código também devem ser observadas por fornecedores. 
Todos os contratos incluem uma cláusula com menção ao documento.  
Ao assiná -los, os fornecedores se comprometem a seguir as práticas 
previstas na publicação. Conheça o documento clicando aqui.

Em 2016, a Racional Engenharia reforçou a prática das diretrizes do  
Código e tomou ações adequadas a cada caso, o que abrangeu desde 
esclarecimentos sobre o entendimento do Código até o desligamento  
de colaboradores. 

CANAL LIVRE: voltado aos colaboradores e público externo, incluindo 
fornecedores, foi criado para esclarecer dúvidas sobre o Código  
ou denunciar, de forma anônima, desvios de conduta ou violações que  
tais públicos tenham presenciado. A gestão desse canal de denúncias  
é terceirizada, feita por uma empresa especializada, em linha com  
as melhores práticas de mercado. 

Em 2016, foram recebidos 39 comunicados por esse Canal, que se referiam 
a temas pertinentes à administração e às obras. Mais de um terço dessas 
demandas foi identificada. Como poderiam ter sido feitas de forma 
anônima, a opção por se identificar mostra a confiança dos colaboradores 
na confidencialidade da ferramenta. O Canal Livre está disponível no 
website da Racional. 

http://www.racional.com/global/pdf/codigo-de-conduta.pdf
http://www.racional.com/Contato/CanalDenuncias/
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A gestão da Racional Engenharia está apoiada em um modelo nuclear,  
no qual os principais executivos lideram os Núcleos, estruturas que  
se posicionam ao redor do cliente, peça central do conjunto. Esse 
desenho — que coloca o cliente no centro — mostra a importância que  
a Racional atribui ao entendimento das necessidades desse público,  
para que possa oferecer uma proposta de valor diferenciada e competitiva.  
A Empresa conta com quatro Núcleos: Desenvolvimento de Pessoas, 
Operações, Desenvolvimento de Negócios e Administração e Finanças. 

Juntos, os Núcleos formam o Comitê Diretor, cujas funções incluem o papel  
de disseminar o modelo de gestão da Empresa e zelar pela aderência  
das práticas a tais princípios. Com esse objetivo, foram realizadas ações 
voltadas a aprimorar a produtividade e a governança das operações ao  
longo de 2016, como a capacitação de lideranças de obras em práticas de 
gestão. Também foi desenvolvido um modelo de conexão entre indicadores, 
incentivos e recompensas, de forma a abranger pontos críticos dos 
resultados da Empresa, como custos de garantia e ações trabalhistas. 

gestão de projetos
A atuação da Racional Engenharia é pautada por Projetos de Engenharia  
e Construção. Para gerenciá -los, a principal ferramenta é o Programa  
Racional de qualidade e desempenho (PRqd). Concebido pela Empresa 
especialmente para esse fim, permite formatar um modelo de gestão 
adaptado à realidade de cada operação, que é conduzido de maneira 
autônoma pelas respectivas lideranças. Inspirado na metodologia PMBOK, 
define metas de desempenho e organiza os processos das obras, atendendo 
aos requisitos de cada Projeto. A gestão é auditada por empresas 
independentes, incluindo as áreas de segurança e saúde ocupacional.

Para consolidar ainda mais essa ferramenta, foram realizadas, em 2016, 
diversas ações, que incluíram a adequação da estruturação de operações, 
substituindo as principais lideranças de contratos, e um programa de 
capacitação dessas chefias. 
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gestão de riscos
A gestão de riscos, na Racional Engenharia, está a cargo do Comitê Diretor. 
É conduzida com base na Matriz de Riscos Corporativos, componente 
fundamental para a discussão da estratégia da Empresa. Por considerar 
todas as etapas dos negócios — como as relacionadas a aspectos 
regulatórios, responsabilidade pela cadeia produtiva, visibilidade da Marca, 
entre outros — tal matriz permite vislumbrar a interface de risco nas 
diversas frentes. Com essa visão global, a Racional tem conseguido 
identificar inter-relações entre operação e risco, priorizar iniciativas e tomar 
decisões com melhor embasamento.

Por meio dessa matriz, alguns aspectos tiveram maior ênfase ao longo de 
2016, dentre os quais estiveram os riscos macroeconômicos, que poderiam 
impactar na estratégia do negócio, e o acirramento da concorrência, cuja 
agressividade de preços pressionou as margens já desafiadoras do setor. 

ativos intangíveis
Marca, Capital Humano, Inovação e Conhecimento — temas diretamente 
relacionados às Dimensões Estratégicas da Racional Engenharia  
(Valor, Mercado, Gestão e Gente) — são fundamentais para os negócios  
e perenidade da Empresa. 

marca
Os 45 anos de trajetória da Racional Engenharia permitiram que a Empresa 
conquistasse uma Marca reconhecida pela confiabilidade e proximidade 
dos clientes. A conduta da Empresa e de seus colaboradores, a forma com 
que se relaciona com os públicos de interesse, a capacidade de entrega  
e qualidade de seus empreendimentos, além das decisões estratégicas 
que se mostraram acertadas ao longo do tempo, são exemplos de ações 
que contribuíram nessa direção.

A Marca, portanto, é considerada ativo estratégico para a Racional. A meta 
é fazer com que seja a de maior confiabilidade do mercado de construção 
civil. Para isso, existe uma busca contínua de geração de valor, 
fundamentada na capacidade de entrega e nas relações de confiança 
estabelecidas com clientes e demais stakeholders. 

PROMESSA DA MARCA

Somos a empresa mais 
confiável para construir com 
alto desempenho.

Vamos além de garantir  
a entrega dentro do escopo, 
prazo e qualidade a custos 
competitivos. Entendemos  
a singularidade de cada  
Projeto e fortalecemos o plano 
de negócios do cliente com 
inovação, gestão de riscos  
e antecipação de soluções. 

Nossas equipes trabalham 
comprometidas com sólidos 
princípios éticos, orientadas 
por nossas competências  
em engenharia, construção  
e gestão.
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capital humano
A gestão do capital humano é tratada como tema vital pela Empresa, 
entendimento que fica claro ao verificar que “Gente” é uma das dimensões 
de sua Estratégia de negócios (ver página 16). Cada ciclo do planejamento 
estratégico determina uma prioridade dentro desse tema. Em 2016, o foco  
foi o desenvolvimento de talentos por meio da oferta de programas 
estruturados de identificação de potencial e de treinamentos (ver página 26).

inovação
Na atividade de Engenharia e Construção Civil, a inovação de serviços  
e soluções está relacionada à proposta de soluções mais inteligentes, 
adaptando as mais modernas tecnologias para a realidade e necessidade  
de seus clientes. Nesse sentido, a Empresa está sempre atenta  
às tendências, buscando se atualizar em relação ao que está sendo 
desenvolvido no Brasil e em outros mercados. O objetivo é que os  
Projetos usufruam do estado da arte da tecnologia do setor, de forma a 
garantir qualidade e alto desempenho aos empreendimentos.

A inovação também é algo presente quando o assunto são processos.  
Baseada na busca constante por melhorias, a Empresa marcou pioneirismo  
ao adotar diversas ferramentas de gestão, como o PRqd. 

Estrategicamente, um tema de destaque em inovação, em 2016, foi  
o alinhamento entre as lideranças da Empresa no sentido de incorporar 
conceitos digitais ao negócio, indo além da tecnologia e englobando 
questões de estrutura, mindset e comportamento alinhados com  
esse conceito.

gestão do conhecimento
Para preservar e disseminar seu histórico de atuação entre os 
colaboradores, a Racional desenvolve ferramentas de aprendizado e de 
fomento à inovação. Um exemplo são os debates sobre as experiências 
obtidas nos Projetos. Com base nos resultados das Pesquisas de  
Satisfação dos Clientes, busca -se identificar pontos a serem melhorados  
e lições aprendidas, permitindo correções de rumo durante a execução  
dos Projetos em andamento. 

A Racional frequentemente  
se depara com o desafio  
de atuar em Projetos de alta 
complexidade, como  
o Projeto Sirius, atualmente  
em execução. Trata ‑se do  
novo acelerador de partículas  
de 4a geração do Laboratório 
Nacional de Luz Síncrotron 
(LNLS), o mais moderno da 
América Latina, desenvolvido 
pelo Centro Nacional de 
Pesquisas em Energia  
e Materiais (CNPEM). A luz 
síncrotron é um tipo especial  
de radiação, usada para obter 
imagens de alta definição em 
técnicas de análise estrutural 
de materiais e moléculas. 

É, portanto, um exemplo de 
como a Racional utiliza  
a inovação em sua atividade.  
Por ser a maior e mais 
complexa infraestrutura 
científica já construída no País, 
exigirá estabilidade mecânica  
e térmica sem precedentes.  
O empreendimento está  
sendo erguido em um terreno 
de 150 mil metros quadrados,  
em Campinas (SP).
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colaboradores
As pessoas que fazem a Racional ocupam uma importância estratégica.  
Cada uma delas, em suas diferentes funções e papéis, é fundamental para 
que a Empresa alcance seus objetivos. Por se tratar de uma empresa de 
serviços, o capital humano, em termos de conhecimento e atuação, é um 
diferencial. Por isso, a Empresa se empenha em proporcionar um ambiente 
saudável de trabalho, em que os colaboradores se sintam valorizados  
e estimulados para desenvolverem suas habilidades e competências. 

Atenta às tendências de mercado e às mudanças comportamentais,  
a Racional Engenharia entende que a gestão desse tema deve ser feita 
dentro de um modelo colaborativo, deixando para trás as estruturas 
hierarquizadas, que marcavam os ambientes corporativos. Nesse sentido,  
a área de Recursos Humanos desempenha papel estratégico, 
desenvolvendo ações que promovam o constante fluxo de ideias e de 
conhecimento, valorizando a meritocracia.

Uma das frentes desenvolvidas, com tal objetivo, são os treinamentos.  
A grade oferecida pela Empresa, em 2016, teve foco nas competências que 
apresentavam maior necessidade de serem desenvolvidas:

O Programa Educar é Crescer, 
voltado a capacitar  
os colaboradores de canteiros 
de obras, completou 29 anos. 
Desde então, mais de 4 mil 
alunos já foram formados  
nos programas oferecidos,  
que abrangem Inclusão  
Digital, Educação de Jovens  
e Adultos e cursos 
profissionalizantes. Em 2016,  
46 funcionários participaram 
dos cursos oferecidos por  
essa iniciativa.

JOVENS PROFISSIONAIS: Voltado a novos engenheiros, com 24 horas de 
treinamento. O programa abrangeu 11 profissionais.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA: O programa, que abordou temas sobre Cadeia 
Produtiva, Capacitação em Planejamento e Gestão Socioambiental,  
consistiu em 332 horas de treinamento (on -line e presencial), atingindo  
306 profissionais de diferentes níveis hierárquicos. 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS: Direcionado a colaboradores de 
diferentes funções, abrangeu 334 pessoas, com 56 horas de treinamento.  
Os temas tratados compreenderam Gestão de Conflitos, Administração  
do Tempo e Autoconhecimento. 

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS (PDL): 16 horas de 
treinamento e 66 líderes treinados.
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A gestão de Recursos Humanos é feita por meio de diversas ferramentas, 
dentre as quais se destacam: 

perfil dos colaboradores
No encerramento de 2016, a Racional Engenharia contava com  
590 colaboradores. Ao observar esse público por gênero e classificação  
etária, temos:

PESQUISA DE CLIMA: levantamento feito em 2016 apurou 81% de  
satisfação por parte dos colaboradores, superando os 78% verificados  
na pesquisa do ano anterior. Realizada por questionário on -line e reuniões 
de focus group, teve a adesão de 79% do quadro geral de colaboradores. 
Com base nos resultados apurados, o plano de ação contempla  
melhoria nos processos de desenvolvimento de pessoas, principalmente 
em relação a trilhas de carreira, melhorias no layout do escritório central, 
aprimoramento na performance de ferramentas de trabalho e alguns 
ajustes pontuais em políticas de benefícios. 

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS: atrelado  
à performance dos colaboradores, que são avaliados pelas entregas  
e pela aderência de competências às respectivas funções. Essa avaliação 
também serve como base para elaboração do Planejamento Anual de 
Gestão de Pessoas, que envolve toda e qualquer questão relacionada  
à movimentação e capacitação das equipes. 

MERITOCRACIA: feita por meio da gestão de desempenho, combinando 
metas individuais com avaliação comportamental. O modelo é adotado 
desde 2012, mas a cada ano tem sido aprimorado. A Avaliação de 
Competências — aplicada a todos os colaboradores mensalistas (com 
exceção de aprendizes e estagiários) — serve de base para a elaboração  
do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) do ano seguinte. Atribuir  
uma remuneração variável de acordo com o comportamento e com os 
resultados entregues pelos colaboradores é uma maneira de a Racional 
reconhecer as potencialidades e estimular que as pessoas se sintam 
motivadas e desafiadas para expressar seus talentos, de forma alinhada  
às estratégias da empresa.

POR GÊNERO 
EM %
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segurança e saúde ocupacional
Com atitude diligente no tratamento desses temas, a Racional Engenharia 
desenvolve ações preventivas para conscientizar seus colaboradores —  
e terceiros — sobre a importância de boas práticas. Treinamentos e 
palestras de conscientização, campanhas de saúde, vacinação e programas 
odontológicos, entre outras ações, são exemplos de iniciativas 
desenvolvidas para contribuir para uma melhor qualidade de vida e para 
conscientizar os colaboradores sobre a importância de tornar o ambiente 
de trabalho seguro.

Nesse sentido, foram iniciadas, em 2016, as Olimpíadas de Segurança,  
cujo objetivo é atingir o maior número possível de horas trabalhadas  
sem acidentes com afastamentos. A Empresa instituiu o Dia do Canteiro 
Seguro nas Obras, dedicado a informar todos os trabalhadores dos 
canteiros sobre temas relacionados à segurança do trabalho, e adotou 
novos sistemas de Proteção de Periferia (cintas de amarração). 

Para disseminar boas práticas de saúde ocupacional ao longo do ano,  
a Racional:  

■  Criou o Programa de Saúde Corporativa e o Projeto Piloto Qualidade  
de Vida, voltados a desenvolver hábitos saudáveis, abrangendo mudanças  
na alimentação, esporte e ergonomia. Promovidos na matriz da Empresa, 
visa a melhoria da saúde, da qualidade de vida e da autoestima dos 
colaboradores. 

■  Promoveu a Semana de Saúde Racional, oferecendo palestras, coletas 
de exames e dicas sobre qualidade de vida aos colaboradores alocados  
nos canteiros das obras.

■  Organizou a brigada contra Dengue, Zika e Chikungunya em todas  
as obras, a fim de prevenir os focos das larvas, amenizando a proliferação 
do mosquito Aedes Aegypti.  

■  Instituiu os programas Concierge Médico e de 2a Opinião, que oferecem 
apoio complementar aos colaboradores e respectivos dependentes que 
precisem de segunda opinião médica em situações relacionadas à saúde. 

A Racional Engenharia foi  
uma das vencedoras do  
4o Prêmio Seconci ‑SP de Saúde  
e Segurança no Trabalho,  
em 2016, na categoria “Controle  
de Saúde em Canteiro de Obras”.
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Ações como essas contribuíram para que a Taxa de Sinistralidade fosse 
reduzida em quase dez pontos percentuais, de 81,4%, em 2015, para  
71,1% em 2016. Também colaboraram para o alcance de baixas taxas de 
frequência e de gravidade dos acidentes, que em 2016 registraram, 
respectivamente, 3,07 e 20,91, menos que os 4,15 e 106,31 verificados  
no ano anterior. Os números observados em 2016 são classificados  
como “muito bons” pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A área de Segurança e Saúde Ocupacional gerencia, também, questões 
relacionadas a Meio Ambiente, dada a compatibilidade dos temas  
tratados em ambas as frentes. Dessa forma, a equipe de técnicos de 
Segurança e de Meio Ambiente — formada, respectivamente, por 21 e três 
profissionais — trabalham em conjunto, liderados por quatro engenheiros  
de Segurança. Ao longo do ano, esses colaboradores participaram de 
treinamento on -line para alinharem os conhecimentos relativos à área  
de Meio Ambiente. Foi promovido, ainda, um Workshop de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente, que consistiu em apresentação de cases  
de SSM (Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente) de 

“boas práticas” e “lições aprendidas” das obras ao longo do ano, do qual 
participou toda equipe de SSM.

A Empresa ainda instituiu, em 2016, a Auditoria Externa em Saúde 
Ocupacional. Essa iniciativa se soma às auditorias internas e externas 
realizadas periodicamente, no formato de visitas às obras e aos 
alojamentos mantidos por fornecedores, a fim de garantir as 
documentações e as condições ideais de saúde e de segurança.  
Se identificados casos de não-conformidade, a Racional adota 
imediatamente ações corretivas.

RECONHECIMENTO DA JAGUAR LAND 
ROVER PELA GESTÃO DE SEGURANÇA 

A primeira planta própria da 
Jaguar Land Rover fora do  
Reino Unido, em Itatiaia (RJ),  
foi erguida pela Racional 
Engenharia no período 
desafiador de 14 meses, desde  
o desenvolvimento de projetos 
até o início da produção dos 
carros. Nesse ínterim, a Racional 
alcançou a marca de 1 milhão  
e 300 mil horas trabalhadas sem 
acidentes com afastamento.

Por esse desempenho,  
a Empresa recebeu do cliente  
um reconhecimento pela gestão 
da segurança do trabalho no 
canteiro de obras, materializado 
em um troféu que contém parte 
da pedra fundamental da fábrica. 
Na ocasião, a diretoria da  
Jaguar Land Rover destacou  
que o resultado atingido pela 
Racional superava os verificados 
durante duas das maiores  
obras realizadas em Londres:  
o metrô e o estádio olímpico. 

Nesse Projeto, a Racional 
desempenhou o papel de  
Design ‑builder, atuando desde  
a elaboração dos projetos,  
o planejamento, a execução da 
construção e o apoio total à 
montagem e início da fabricação.  

NEALE C. JAUNCEY, MANUFACTURING OPERATION DIRECTOR (À ESQUERDA), ENTREGA 
RECONHECIMENTO PARA NEWTON SIMÕES, CEO DA RACIONAL
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clientes
Clientes são o centro dos esforços empreendidos pela Racional. É para  
atendê -los que a Empresa mobiliza recursos humanos — técnicos e de gestão —, 
interagindo e estabelecendo vínculos de confiança, reconhecimento e fidelização.

Para mensurar a percepção dos clientes em relação à Promessa de Marca 
assumida pela Racional e aos serviços prestados, a Empresa utiliza, como 
ferramenta, a Pesquisa de Satisfação. Realizada todos os anos, oferece dados 
que são utilizados para gerenciamento dos contratos e busca de melhorias,  
além de ser um canal de comunicação direta com esse público. 

cadeia produtiva
A eficiência e a competitividade da Racional também estão relacionadas  
ao desempenho de seus fornecedores. Para que esses parceiros possam se 
capacitar e desenvolver suas competências, a Empresa tem oferecido ações  
que visam contribuir para os desafios que enfrentam relacionados à gestão, 
como o programa “Empreendedores da Construção”, voltado à formação de 
micro e pequenos fornecedores de serviços de mão de obra. A Empresa 
também conta com o Mapa de Riscos e Oportunidades, voltado a alinhar toda  
a cadeia produtiva às melhores práticas de mercado e aos fundamentos  
de negócios da Racional. Elaborado em 2013 com o apoio do UniEthos, esse 
mapa sustentou a elaboração do modelo adotado pela Racional para a gestão  
da cadeia de fornecedores. 

sociedade civil
A Racional Engenharia mantém parcerias ou associações com iniciativas  
voltadas para contribuir com o desenvolvimento do setor de Construção Civil. 

comunidade
Conheça as iniciativas da Racional voltadas para o desenvolvimento comunitário 
no website da Empresa

GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL (GBC BRASIL), que busca fomentar  
a indústria de construção sustentável no país. A Racional também integra  
o grupo de trabalho responsável pela adequação da certificação LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) às normas brasileiras. 

COMITÊ DE MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO (COMASP / SINDUSCON ‑SP), cujo propósito 
é disseminar informações e capacitar a construção civil de forma a torná-la  
mais sustentável por meio de boas práticas relacionadas ao meio ambiente. 

INSTITUTO ETHOS, voltado a disseminar a prática da responsabilidade social 
empresarial. 

INSTITUTO PARA PROMOÇÃO DO TRABALHO EMPREENDEDOR (TRABALHO E VIDA),  
que oferece seminários técnicos, palestras e congressos sobre Segurança  
do Trabalho, Saúde e Qualidade de Vida, além de divulgar novas tecnologias  
de treinamento.

ASSOCIAÇÕES

http://www.racional.com/Sustentabilidade/ResponsabilidadeSocial/
http://www.gbcbrasil.org.br/
http://www.sindusconsp.com.br/comite/comite-12/
http://www3.ethos.org.br/
https://www.trabalhoevida.net/
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A trajetória de redução da taxa básica de juros adotada pelo Banco  
Central, motivada pela desaceleração da inflação, começa a desenhar um 
cenário positivo para investimentos de longo prazo, aspecto fundamental 
para os negócios da Racional Engenharia. Por ser uma Empresa de 
Engenharia e Construção voltada ao mercado privado, com relações B2B,  
a Racional será beneficiada por um cenário econômico de maior equilíbrio, 
no qual o Brasil volte a ser um destino interessante para investimentos  
de longo prazo.

Com a adoção de uma política econômica consistente por parte do  
Governo Federal, a Empresa acredita no início de um novo ciclo  
de recuperação, que se dará de forma lenta, mas sustentável. Nesse 
cenário, a Racional Engenharia dará continuidade à recomposição  
de seu pipeline de negócios. A diversificação do perfil dos clientes se 
tornou um aspecto importante para o ganho de escala, e que terá ênfase  
na condução dos negócios ao longo de 2017. O foco será o mercado  
de Infraestrutura, que oferece potencial de negócios tanto pelas 
necessidades do País — obras nesse Mercado, como portos e aeroportos, 
são estratégicas para sustentar a retomada do crescimento econômico —, 
como pela inédita reorganização pela qual o setor de construção civil do 
País está passando. 

Assim como nos anos anteriores, o foco da gestão da Racional  
é a rentabilidade e a produtividade. Capacitada para manter  
a competitividade nos setores em que atua, a Empresa acredita que 
haverá possibilidades de geração de novos negócios em 2017, com 
resultados em volume de receita. Ganhos mais expressivos em margem  
e lucratividade, porém, são esperados para 2018, com a consolidação  
da retomada do crescimento do País. 
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31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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AOS  
ADMINISTRADORES E COTISTAS DA 
RACIONAL ENGENHARIA LTDA. 
SÃO PAULO, SP

opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Racional Engenharia Ltda. 
(Empresa), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro  
de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa  
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Racional Engenharia Ltda. em 31 de dezembro 
de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa  
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras  
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em  
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir  
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo  
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos  
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.

outras informações que acompanham  
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Empresa é responsável por essas outras  
informações que compreendem o Anexo “Informação suplementar  
às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016” que  
compreende a “Demonstração do valor total dos contratos de construção 
executados sob a responsabilidade da Empresa”.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange  
a “Demonstração do valor total dos contratos de construção executados  
sob a responsabilidade da Empresa” e não expressamos qualquer forma  
de conclusão de auditoria sobre esse anexo.

relatório dos auditores  
independentes sobre  
as demonstrações financeiras
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras nossa 
responsabilidade é a de ler o Anexo “Informação suplementar  
às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016” e, ao fazê-lo, 
considerar se esse Anexo está, de forma relevante, inconsistente com  
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Anexo “Informação suplementar às demonstrações financeiras  
em 31 de dezembro de 2016”, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito.

responsabilidades da administração pelas  
demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
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.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração  
é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados  
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

responsabilidades do auditor pela auditoria  
das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível  
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras  
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional  
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

■  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude  
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ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada  
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente  
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

■  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para  
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados  
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião  
sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.

■  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações  
feitas pela administração.

■  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos  
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação  
à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos  
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se 
manter em continuidade operacional.

■  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se  
as demonstrações financeiras representam as correspondentes  
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

SÃO PAULO, 24 DE MARÇO DE 2017

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 
CRC 2SP014428/O-6

WAGNER PETELIN 
CONTADOR CRC 1SP142133/O-7
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ATIVOS           2016   2015

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          15.145    9.719

APLICAÇÕES FINANCEIRAS          60.849    93.456

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES          53.553    38.348

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          10.893    1.756

ATIVO FISCAL CORRENTE          572    5.584

CONTA CORRENTE A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS           91   –

OUTROS CRÉDITOS          595   2.816

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE          141.698 151.679

 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES          1.140    2.428

DEPÓSITOS JUDICIAIS          1.855    1.843

ATIVO FISCAL DIFERIDO          5.806    5.296

OUTROS CRÉDITOS          2.391   –

TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO          11.192    9.567

 

INVESTIMENTOS          85   85

IMOBILIZADO           964    1.294

INTANGÍVEL           8.378    9.812

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE          20.619    20.758

 

TOTAL DO ATIVO          162.317 172.437

PASSIVOS           2016   2015

FINANCIAMENTOS          –   741

FORNECEDORES          20.789    15.251

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS          16.714    18.102

PASSIVO FISCAL CORRENTE          6.480    4.390

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          –   2.052

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES          43.034    68.503

PROVISÃO PARA GARANTIA DE OBRAS          5.601    1.602

OUTRAS CONTAS A PAGAR          1.442    723

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE          94.060 111.364

 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS          1.914    1.388

FORNECEDORES          1.248    3.613

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS          2.984    5.086

BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS          2.699    1.731

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE          8.845    11.818

 

TOTAL DO PASSIVO          102.905 123.182

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO       

CAPITAL SOCIAL          21.615    21.615

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL          (581)    144

LUCROS ACUMULADOS          38.378    27.496

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO          59.412    49.255

 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO          162.317  172.437

balanços  
patrimoniais
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(EM MILHARES DE REAIS)

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTENDO AS NOTAS EXPLICATIVAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE
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            2016   2015

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA          439.972 325.395

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                    (388.028) (247.046)

LUCRO BRUTO          51.944    78.349

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS          (42.514) (51.593)

DEPRECIAÇÕES          (437)   (767)

AMORTIZAÇÕES          (1.487)   (1.891)

OUTRAS RECEITAS          121   2.500

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS E IMPOSTOS        7.627    26.598

 

RECEITAS FINANCEIRAS          9.359    10.825

DESPESAS FINANCEIRAS          (1.424)   (2.460)

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS          7.935    8.365

 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS          15.562    34.963

 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES         (4.216)   (7.409)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS          509   (660)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO          11.855   26.894

demonstrações do  
resultado
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(EM MILHARES DE REAIS)

            2016   2015

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO          11.855   26.894

REMENSURAÇÃO DO PASSIVO (ATIVO) DE BENEFÍCIO DEFINIDO         (725)   146

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL          11.130   27.040

demonstrações do  
resultado abrangente
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(EM MILHARES DE REAIS)

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTENDO AS NOTAS EXPLICATIVAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE
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SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2015    21.615   (2)   20.068   41.681

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    –   –    26.894   26.894

GANHOS SOBRE AS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS    –   146   –   146

DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS    –   –   (19.466) (19.466)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015    21.615   144   27.496   49.255

 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    –   –   11.855 11.855

PERDAS SOBRE AS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS    –   (725)   –   (725)

DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS    –   –   (973)   (973)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016    21.615   (581)   38.378   59.412

AJUSTE  
DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL

CAPITAL  
SOCIAL

LUCROS  
ACUMULADOS TOTAL

demonstrações das  
mutações do patrimônio líquido
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(EM MILHARES DE REAIS) 

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTENDO AS NOTAS EXPLICATIVAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITEAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTENDO AS NOTAS EXPLICATIVAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE
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            2016   2015

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS          15.562   34.963

AJUSTES PARA: 

 DEPRECIAÇÕES          437   767

 AMORTIZAÇÕES          1.487   1.891

 DESPESAS FINANCEIRAS E DE FINANCIAMENTOS           456   651

 JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          (8.429)   (8.163)

 CONSTITUIÇÃO (REVERSÃO) DE PROVISÃO PARA GARANTIA EM OBRAS       3.999   (1.138)

 PROVISÃO PARA BENEFÍCIO A EMPREGADOS          243   254

 BAIXA / PERDA NA VENDA DE IMOBILIZADO          3   29

 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS          174   (2.888)

            13.932   26.366

VARIAÇÕES EM:  
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DOS ATIVOS 

 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES          (13.917)   14.801

 ATIVO FISCAL CORRENTE          5.012   4.356

 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          (9.137)   (818)

 DEPÓSITOS JUDICIAIS          (12)   20

 OUTROS CRÉDITOS          (170)   55

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS 

 FORNECEDORES          3.173   7.509

 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                      (25.469)   34.718

 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS          (862)   3.687

 PASSIVO FISCAL CORRENTE          2.090   1.935

 OUTRAS CONTAS A PAGAR          719   430

CAIXA GERADO PELAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS                    (24.641)   93.059

 

PAGAMENTO DE CONTINGÊNCIAS          (2.276)   (632)

IMPOSTOS PAGOS SOBRE O LUCRO          (6.268)   (5.357)

JUROS PAGOS           (456)   (176)

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (UTILIZADO NAS) PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                 (33.641)   86.894

 

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS          41.036 (55.077)

AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO E DE BENS INTANGÍVEIS        (164)   (681) 

CONTA CORRENTE A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS          (91)   –

CAIXA PROVENIENTE DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO          –   19

FLUXO DE CAIXA (USADOS NA) PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO      40.781 (55.739) 

 

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS          _   (58)

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          (741)   (2.449)

DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS          (973) (19.466)

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO        (1.714) (21.973)

 

AUMENTO LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA         5.426   9.182

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 1O DE JANEIRO          9.719   537

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO           15.145   9.719

AUMENTO LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA         5.426   9.182

demonstrações dos  
fluxos de caixa
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(EM MILHARES DE REAIS)

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTENDO AS NOTAS EXPLICATIVAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE
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