
1  

Relatório Anual Racional Engenharia

   0 2 1      7



2  

Este é o 11o ano consecutivo em que a Racional Engenharia apresenta os 
resultados de suas atividades por meio de um Relatório Anual. As próxi-
mas páginas trazem um panorama das ações que marcaram a atuação da 
Empresa em 2017, o que abrange os resultados econômico-financeiros, 
os desafios enfrentados e a estratégia de negócios adotada para gerar 
valor à Empresa no curto, médio e longo prazos, nas esferas econômica, 
social e ambiental. 

As informações aqui reportadas refletem a visão das lideranças da 
Racional Engenharia, apuradas por meio de entrevistas, e consolidam as 
divulgações que a Empresa fez durante o ano. O material também inclui 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício, auditadas pela 
consultoria KPMG.

Em linha com o compromisso de dar transparência 
às suas atividades, a Racional procura, ao publicar este relatório, informar 
e prestar contas de seus negócios e de seu desempenho operacional e 
econômico-financeiro aos clientes, colaboradores, fornecedores e demais 
interessados. A cada ano, busca aprimorar sua forma de relato, sempre 
atenta às melhores práticas relacionadas ao tema. Nesse sentido, valoriza 
o envio de sugestões e se coloca à disposição para esclarecer dúvidas, 
contatos que podem ser feitos por meio de seu website, pelo Fale Co-
nosco. É também no website que os interessados encontrarão este 
documento, assim como as versões dos Relatórios de anos anteriores. 

Boa leitura!
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Não paramos  
com a crise.  
Ao contrário, 
evoluímos em  
uma série de 
iniciativas traçadas  
há tempos
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Mensagem  
do Presidente

Nos últimos anos, o mercado de construção civil passou por um freio de 
arrumação, provocado pela queda da atividade. Em 2017, o Produto Inter-
no Bruto (PIB) do setor novamente recuou, após três anos consecutivos 
de retração. Dessa vez, a queda foi de 5%, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Nunca vivemos, nos 46 anos de história da Racional Engenharia, uma 
paralisia tão evidente como essa no ambiente de investimentos. As con-
sequências afetaram o setor como um todo, abrangendo tanto as incor-
poradoras, como as empresas de engenharia e construção, grupo do 
qual fazemos parte.

Os impactos da retração econômica sobre as atividades do setor 
foram potencializados pela crise de reputação que afetou diretamente 
grandes players da construção civil, cujas atividades eram fortemente 
concentradas em obras públicas. Por atuarmos exclusivamente no setor 
privado, mantivemos distância desse contexto, mas é inegável que to-
dos esses acontecimentos — conjunturais e éticos — desencadearam 
um processo de reorganização do setor de construção civil e das em-
presas que nele atuam. Tem sido, portanto, um período desafiador.

Nosso entendimento, na Racional, sempre foi de que essa crise, 
embora mais persistente do que outras já enfrentadas, seria transitória. 
Optamos por utilizar esse período de menor atividade para capacitar 
ainda mais a Racional para novos desafios. A visão estratégica de nos-
sa gestão, somada ao fato de a Empresa estar capitalizada, financeira-
mente saudável e com baixa exposição a riscos, permitiu que promo-
vêssemos uma reorganização interna, revisando e aprimorando 
diversos processos. 

Não paramos. Ao contrário, evoluímos em uma série de iniciativas 
traçadas há tempos. Um exemplo é a consolidação de nossas atividades 
em Infraestrutura, área na qual ingressamos há apenas dois anos, atraí-
dos pelas oportunidades que se abriam com a reconfiguração dos pla-
yers desse mercado. Estruturamos, internamente, uma área específica 
para atuar nessa frente, mais precisamente no segmento de aeroportos, 
passando a estudar as oportunidades que estavam sendo oferecidas e 
desenvolver conhecimentos necessários. Fomos convidados a avaliar 
uma série de Projetos que até então não faziam parte do nosso portfólio. 
Conduzimos esse processo de forma bastante responsável, com o obje-
tivo de preparar a Racional para atuar em novas oportunidades com a 
consistência e a confiabilidade que sempre marcaram sua trajetória. Já 
em 2017, tivemos sinais claros de que o aprendizado que temos obtido 
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trará diversas possibilidades. Fomos contratados para a pré-construção e 
construção do Novo Terminal do Aeroporto Internacional de Florianópolis 
(SC), ano em que também concluímos a pré-construção do Terminal JK 
(Aeroporto Internacional de Brasília, DF). Ambos os Projetos passam a 
integrar nosso portfólio, que também conta com a obra do novo terminal 
de Passageiros do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas 
Gerais, concluída em 2016.

O contrato relacionado ao Novo Terminal do Aeroporto Internacional 
de Florianópolis foi estabelecido na modalidade Design & Build (D&B), na 
qual atuamos em todo o ciclo do empreendimento, desde a fase de pro-
jetos (pré-construção) até o início da operação, o que nos permite aportar 
nossa inteligência de engenharia desde o início. Essa modalidade, além 
de trazer ganhos significativos de qualidade para o Projeto e um nível 
maior de governança e transparência, permite otimizar prazos e antecipar 
entregas, como no caso deste Projeto. O trabalho que realizamos na pré-
-construção, apoiando o cliente na viabilização do seu negócio, possibili-
tou dar início às obras com antecedência maior à verificada nos outros 
três aeroportos concedidos no mesmo leilão. 

Em 2017, concluímos — também antes do prazo — as obras da expan-
são do Shopping Metrô Itaquera, em São Paulo, e de um projeto confi-
dencial de Ciência & Tecnologia, na cidade de Praia Grande (SP). Tais en-
tregas são provas de que nosso processo de planejamento vem evoluindo 
para evitar correrias típicas do setor.

Essas boas notícias, contudo, não foram suficientes para compensar 
os fatores conjunturais e evitar a quebra excepcional de nossos resulta-
dos no ano. Registramos receita equivalente de R$ 663,9 milhões e prejuí-
zo de R$ 13 milhões.

Além das questões conjunturais, já mencionadas, os números foram 
influenciados por um fator específico, que nos levou a assumir prejuízos 
perante o cliente de um dos Projetos entregues no ano e, consequente-
mente, absorver custos não previstos. Mas essa fragilidade pontual fez 
com que redobrássemos nossa atenção às pessoas e a projetos de efi-
ciência operacional. Também temos consolidado processos, principal-
mente de governança, tema que, além de ter seu conceito aperfeiçoado, 
está cada vez mais presente no dia a dia das operações, para que cola-
bore com ganhos de eficiência. Nossa operação exige descentralização 
de decisões, e temos que fazer com que a governança caminhe junto 
com essa dinâmica. 

Por isso, estamos construindo  
um modelo que faça com que  
as diferentes células da Racional 
estejam cada vez mais 
conectadas, numa dinâmica  
que promova uma gestão ainda 
mais integrada, transparente  
e objetiva.
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Um passo importante nesse processo foi a indicação de uma execu-
tiva que está há mais de duas décadas na Racional para ocupar a Vice-
-presidência da Empresa. Nessa posição, passa a liderar os Núcleos de 
Operações e de Desenvolvimento de Negócios, integrando os dois te-
mas, antes divididos em duas diretorias. Facilitamos, assim, a conexão 
das metas e processos de ambas as áreas. 

Estamos dando continuidade ao projeto de transformação digital, 
voltado a desenvolver inovação a partir de inteligência coletiva. Imple-
mentamos em 2017 o VDC (Virtual Design and Construction), um pro-
cesso de gestão do design e da construção de um empreendimento, 
em ambiente virtual, baseado em modelos BIM (Building Information 
Modeling ), desenvolvido por meio de uma construção coletiva. Para 
que o VDC seja eficiente, é fundamental que os funcionários da Empre-
sa, em suas diferentes especialidades, colaborem com a inclusão de 
informações ao BIM, desde a fase de orçamento até a execução da 
obra. E dentro desse esforço de estimular ambientes colaborativos, 
também temos estreitado as relações com a cadeia produtiva, estabe-
lecendo alianças e parcerias que levem a ganhos de competitividade 
em tecnologia e produtos. 

Acreditamos que todas essas medidas estão capacitando a Racional 
para ser ainda mais competitiva num futuro próximo, quando a econo-
mia retomar certo grau de normalidade. Não apostamos em nenhuma 
bolha, mas entendemos que há demanda por edificações que estão 
dentro de nosso escopo de atuação, principalmente no mercado de In-
fraestrutura, dadas as ineficiências do País nesse setor. Temos sido pro-
curados com frequência por empreendedores e investidores para Proje-
tos com essas características, o que também nos faz acreditar que, após 
a crise vivida pelo setor de construção civil, o mercado está reconhecen-
do a necessidade de adotar novas formas de governança e compliance 
para os investimentos. 

Estamos preparados para  
atender a essa nova demanda, 
com requisitos que  
garantem confiabilidade, 
consistência e transparência  
em nossas entregas. 
NEWTON SIMÕES
PRESIDENTE
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RECEITA EQUIVALENTE
EM MILHÕES DE R$

2013

2013

2013

2013

2.018,4

2015

2015

2015

2015

812,7

2016 2017

2016 2017

2016
2017

2016

986,7

2014

2014

2014

2014

849,8

MARGEM  
DE CONTRIBUIÇÃO
EM MILHÕES DE R$

156,4

78,3

51,9

17,4
33,8

EBITDA
EM MILHÕES DE R$

101,7

29,3

9,6
–24,40,1

71,4

26,9
11,9

–13,4
LUCRO LÍQUIDO
EM MILHÕES DE R$ –6,1

Principais  
indicadores

O principal motivo do prejuízo em 2017 decorre da quebra da margem de 
um único contrato, no regime de precificação de Administração com Pre-
ço Máximo Garantido (PMG). Nesse Projeto, ocorreram constantes mu-
danças e indefinições por parte do cliente, o que se refletiu em perda de 
performance de fornecedores, com alguns deles apresentando proble-
mas financeiros, a ponto de não conseguirem concluir o escopo contrata-
do. Esse contexto gerou atrasos e aumento significativo de custo do 
Projeto, acréscimos não previstos e que foram absorvidos pela Racional.

Apesar do resultado negativo em 2017, a Empresa permanece finan-
ceiramente sólida e com alta liquidez, mantendo a gestão de caixa contro-
lada e sem necessidade de captação de dívidas.

663,9

2017



9  

Sobre a Racional  
Engenharia

1
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Atuação B2B, 
diferenciada pela 
oferta de soluções  
de Engenharia  
e Construção 
completas,  
inovadoras  
e customizadas 
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Perfil

Destacada como uma das empresas líderes do setor de Engenharia e 
Construção Civil, a Racional Engenharia é especializada em Projetos vol-
tados aos mercados Industrial, Shopping Centers & Varejo, Edificações, 
Ciência & Tecnologia, além de Infraestrutura. Atua, portanto, no formato 
business to business (B2B), integrando engenharia e construção em to-
das as etapas de tais Projetos, desde a pré-construção.

Sua atuação se diferencia pela oferta de soluções completas, inova-
doras e customizadas, de acordo com as características de cada em-
preendimento.  

Fundada em 1971, conta com portfólio que reúne mais de 600 em-
preendimentos em todo o território nacional, volume que equivale a cerca 
de nove milhões de metros quadrados construídos. Nesse total, ganha 
evidência a atuação em shopping centers. São 47 obras, o que faz da 
Racional umas das principais construtoras desse segmento no País.

Sediada em São Paulo, está constituída sob a forma de sociedade li-
mitada. É controlada pela Racional Participações, holding que inclui tam-
bém a Racional Empreendimentos. 

A Racional Engenharia é uma 
das principais construtoras  
de shopping centers do País,  
com 47 obras com esse perfil,  
que totalizam 3,2 milhões de  
m² construídos.
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Mercados  
e Segmentos

Com atuação em todo o território nacional, desenvolve Projetos e solu-
ções para empresas e investidores dos seguintes mercados e segmentos:

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

O jeito de ser  
da Racional

1  Expressão criada e adotada pela Racional Engenharia a partir da 
soma de solução e movimento. A união dessas duas palavras ex-
pressa algo muito marcante na cultura da Racional, que é a atitude 
de se antecipar às necessidades dos clientes e de encontrar solu-
ções, desencadeando atitudes inovadoras.

Somos todos, em última instância, “operários em cons-
trução”.

Desenvolver soluções de engenharia e construir edifi-
cações, de forma inovadora e competitiva, contribuin-
do 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 organiza-
ção. É o princípio e o fim de tudo o que fazemos.

ESTÉTICA

Expressamos nossos Valores por meio de nossa atitu-
de 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 resul-
tado de um Projeto. A atitude de buscar continuamen-
te o seu sucesso é o que nos une.

INSPIRAÇÃO

MISSÃO

VISÃO

VALORES
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Negócios

2
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Em 2017,  
seis Projetos  
foram concluídos  
e 11 estavam  
em andamento  
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Em 2017 a Racional Engenharia conquistou 9 novos contratos e concluiu 
6 Projetos. A Empresa encerrou o ano com 11 Projetos em andamento.

PORTFÓLIO DE PROJETOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS

O mercado de Edificações respondeu pelo maior número de projetos no 
ano: 41%, seguido por Shopping Centers & Varejo, com 24%. Em termos 
de receita equivalente, ganham destaque Ciência & Tecnologia, com 
38%, e Edificações, com 32%. 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. 

Desempenho  
operacional

MERCADO PROJETOS EM ANDAMENTO

SHOPPING CENTERS & VAREJO SHOPPING PARK SUL (RJ)

 SHOPPING VILLAGE MALL (RJ)

 PARK JACAREPAGUÁ (RJ)*

EDIFICAÇÕES UNIVERSIDADE DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (SP)

 HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN — REFORMA DAS FACHADAS BLOCOS A, B E C*

 CALL CENTER MEMORIAL PORTO SEGURO (SP)*

 TORRES SP MARKET (SP)*

 REFORMA ESTACIONAMENTO CCN (RJ)*

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

INFRAESTRUTURA CENTRO LOGÍSTICO GOODMAN ABCD1 (SP)*

 NOVO TERMINAL AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (SC)*

 PROJETOS CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIO

SHOPPING CENTERS & VAREJO EXPANSÃO DO SHOPPING METRÔ ITAQUERA (SP)

EDIFICAÇÕES SEDE DA LOCALIZA (MG)

 TORRE CORPORATIVA L’ORÉAL (RJ)

CIÊNCIA & TECNOLOGIA PROJETO CONFIDENCIAL (SP)

 PROJETO CONFIDENCIAL (SP)*

INFRAESTRUTURA TERMINAL JK — AEROPORTO BRASÍLIA (DF)*

 * contratos conquistados em 2017
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DIVISÃO DA CARTEIRA POR MERCADO

Modalidades  
de Contratação
Dos Projetos em carteira em 2017, 80% contavam com a atuação da 
Racional na pré-construção. Nessa etapa, que abrange a fase de proje-
tos, a Racional contribui para mapear oportunidades e antecipar riscos, o 
que permite à Empresa compartilhar, com seus clientes, a experiência e 
inteligência de engenharia que acumula em 46 anos de operação, aju-
dando-os a viabilizar o CAPEX (investimentos) e diminuir o OPEX (despe-
sas operacionais). 

A pré-construção é sucedida de outras duas fases no ciclo de vida de 
um empreendimento: construção e operação. Na primeira, a Racional 
responde pela execução total da obra, independentemente de ter atuado 
na pré-construção. Já a etapa de operação se refere ao encerramento do 
ciclo da Engenharia e Construção, permitindo mensurar a performance 
do empreendimento por meio de indicadores pré-estabelecidos.

Para contemplar esses três momentos dos Projetos, a Racional ofe-
rece três modalidades distintas de contratação, que variam de acordo 
com o envolvimento e atuação que assume tanto no desenvolvimento 
dos projetos, como na execução da obra: General Contractor (GC), Cons-
truction Manager at Risk (CM@Risk) e Design & Builder (D&B). Esses for-
matos podem ser adequados às características dos empreendimentos, à 
cultura de negócios ou necessidades de cada cliente. Para mais informa-
ções sobre as Modalidades de Contratação, clique aqui.

NÚMERO DE PROJETOS  %

EDIFICAÇÕES 41

SHOPPING CENTERS & VAREJO 23

INFRAESTRUTURA 18

CIÊNCIA & TECNOLOGIA 18

RECEITA EQUIVALENTE  %

CIÊNCIA & TECNOLOGIA 38

EDIFICAÇÕES 32

SHOPPING CENTERS & VAREJO 19

INFRAESTRUTURA 11

http://www.racional.com/Atuacao/Modalidades/
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Estratégia

3
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Gente, Gestão, 
Mercado e Valor 
norteiam  
os negócios da 
Racional  
Engenharia
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Consolidar as iniciativas que vinham sendo executadas nos últimos 
anos foi o norte adotado, em 2017, na condução dos negócios da Racio-
nal Engenharia. 

A gestão da empresa é baseada em um Planejamento Estratégico que 
está em vigor desde 2014, mas que tem sua matriz atualizada, a cada ano, 
com dados novos e aprendizados. Com metodologia de gestão inspirada no 
Balanced Scorecard (BSC), abrange quatro dimensões interdependentes:

Planejamento  
Estratégico

VALOR
para todos

GENTE
com conhecimento 
e processos de GESTÃO

cria soluções 
para o MERCADO

gerando

Na revisão do Planejamento 
Estratégico feita em 2017,  
foi introduzido, como desafio  
estratégico e, consequentemente,  
na gestão dos negócios, a questão  
do comportamento digital,  
dado o atual cenário de ambientes 
cada vez mais colaborativos. 

Também foi revista a abordagem e a estrutura do desenvolvimento 
dos negócios, já que a recente crise econômica atravessada pelo País fez 
com que players que antes não atuavam nesse segmento passassem a 
disputar novos contratos, tornando o mercado ainda mais competitivo. 
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Todos os Projetos da Racional Engenharia são conduzidos sob a ótica de 
gestão socioambiental. Essa abordagem busca identificar e reduzir possí-
veis impactos que possam ser gerados ao meio ambiente e às comunida-
des de entorno durante o período das obras. Dessa forma, a Racional 
busca mitigar riscos e contribuir para o desenvolvimento local.

O gerenciamento desse tema se dá em duas frentes:

PLANOS DE SUSTENTABILIDADE
desenvolvidos especificamente para cada Projeto, tra-
balham uma série de questões e de indicadores, de 
maneira contínua, visando buscar a melhor solução 
aos desafios identificados. 

PROGRAMAS FREQUENTES DE CAPACITAÇÃO  
DOS COLABORADORES

voltados a conscientizar sobre os possíveis impactos 
das rotinas de trabalho no meio ambiente e nas comu-
nidades de entorno, para que a gestão desses temas 
aconteça de forma mais estruturada. 

CERTIFICAÇÃO DOS PROJETOS

Estratégia de  
Sustentabilidade

O desenvolvimento dos  
Projetos, pela Racional, também 
reflete a preocupação em  
fazer com que as construções 
sejam sustentáveis. 

São várias as obras concebidas para gerar o menor impacto possível ao 
meio ambiente, tanto nas fases de construção, como na operação do 
empreendimento. Práticas que ilustram esse compromisso estão relacio-
nadas, por exemplo, à otimização de performance energética, redução de 
consumo de água e gestão de resíduos.

Tal compromisso com a sustentabilidade das construções tem feito 
com que alguns projetos marquem pioneirismo em termos de reconheci-
mento: o Tietê Plaza Shopping, por exemplo, foi o primeiro shopping do 
Estado de São Paulo a obter a certificação sustentável LEED, criada pelo 
USGBC (sigla em inglês de Conselho de Construção Verde, organização 
não-governamental sediada nos Estados Unidos),  que indica que o em-
preendimento foi construído sob parâmetros socioambientais. Outro 
caso é o Datacenter Telefônica Vivo, primeiro datacenter da América Lati-
na a obter tal certificação. 
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Atualmente, a Racional contabiliza em seu portfólio 15 empreendi-
mentos com o selo LEED, dos quais dois foram atribuídos durante 2017: 
a unidade fabril da Jaguar Land Rover, em Itatiaia (RJ), e o Centro de 
Pesquisas Global da GE, no Rio de Janeiro (RJ). A fábrica, primeira da 
montadora fora do Reino Unido e cuja construção foi concluída pela 
Racional em 2016, foi classificada no nível Gold, na categoria Building 
Design + Construction. Já o Centro de Pesquisas Global da GE obteve 
certificação nível Silver. A Torre Corporativa L’Oréal (RJ), empreendimen-
to concluído em 2017, encontra-se em processo de obtenção do selo. 

PROJETOS COM CERTIFICAÇÃO LEED

PROJETO NÍVEL LEED

CENTERANEL RAPOSO (SP) GOLD

CENTRO DE PESQUISAS GLOBAL DA GE (RJ) SILVER

CENTRO TECNOLÓGICO ITAÚ (SP) GOLD

DATACENTER BM&FBOVESPA (SP) CERTIFIED

DATACENTER TELEFÔNICA VIVO (SP) GOLD (Primeiro datacenter da  
 América Latina a obter tal certificação)

ECOPÁTIO BRACOR IMIGRANTES (SP) GOLD

EDIFÍCIO CIDADE NOVA (RJ) CERTIFIED (Primeiro edifício corporativo  
 a ser certificado no Brasil)

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ (SP) GOLD

HOSPITAL ISRAELITA  GOLD 
ALBERT EINSTEIN — MORUMBI (SP)

HOSPITAL ISRAELITA  SILVER 
ALBERT EINSTEIN — PERDIZES (SP)

JAGUAR LAND ROVER (RJ) GOLD

MORUMBI CORPORATE (SP) GOLD

TIETÊ PLAZA SHOPPING (SP) SILVER

TORRE Z (SP) GOLD

HOTEL HILTON BARRA (RJ) CERTIFIED
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Governança 
corporativa

4
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Modelo e práticas 
com foco na  
criação de Valor, 
zelando pela 
perenidade  
e sustentabilidade  
dos negócios
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As operações da Racional Engenharia, marcadas pela gestão de Projetos, 
demandam que as decisões sejam tomadas de maneira descentralizada. 
Nesse sentido, a Empresa vem aperfeiçoando o conceito de governança 
proativa, de forma que os temas permeiem o dia a dia da operação, cola-
borando para o ganho de eficiência. 

O modelo de Governança Corporativa adotado pela Racional Enge-
nharia busca contribuir à criação de Valor da Empresa, zelando pela pere-
nidade e sustentabilidade dos negócios. Embora a Racional tenha contro-
le concentrado, busca aperfeiçoar seu modelo e as práticas adotadas, em 
linha com as melhores referências do mercado. 

Com uma gestão essencialmente profissional, a estrutura de Gover-
nança Corporativa, no final de 2017, estava assim configurada: 

Conselho de Família
Formado pelos herdeiros do acionista controlador como iniciativa do pla-
nejamento sucessório, busca atuar de forma paralela ao Conselho Con-
sultivo, construindo uma curva de aprendizado em relação aos valores 
que deverão ser preservados e perpetuados na Companhia. Liderado por 
um dos membros do Conselho Consultivo, este Conselho busca preser-
var o patrimônio comum da família, inserindo e integrando os herdeiros à 
rotina da Empresa, para que desempenhem seus papéis de acionistas. 
As reuniões aconteceram, ao longo do ano, com frequência bimestral. 

Conselho Consultivo
Tem a função de orientar o Comitê Diretor sobre as melhores práticas de 
gestão, sempre sob a perspectiva econômico-financeira, social e am-
biental, além de avaliar o desempenho da Empresa. Esses assuntos são 
debatidos em reuniões bimestrais. É integrado por três membros: o 
acionista controlador, que acumula a função de presidente da Empresa, 
e dois membros independentes, com larga experiência empresarial.

Comitê Diretor
Responsável por executar o Planejamento Estratégico da Empresa, res-
pondendo pela gestão e administração das atividades. É formado por 
quatro executivos: presidente, vice-presidente (que responde por Opera-
ções e Desenvolvimento de Negócios), além de líderes dos Núcleos de 
Gestão de Pessoas e  Administração & Finanças.

Modelo  
e Estrutura
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Órgãos de assessoramento ao Conselho Consultivo e ao Comitê Diretor:

Auditoria Externa
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.

Comitês de Gestão
Formados por executivos da Empresa, oferecem apoio ao Conselho Con-
sultivo 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, sustenta-
bilidade e Tecnologia da Informação (TI). 

Fóruns de Alinhamento
Criados para discutir e disseminar conteúdo estratégico entre as lideran-
ças e suas equipes. 

Comitê de Ética
Grupo interdisciplinar composto pelo Comitê Diretor, além da gerente ju-
rídica. É responsável por zelar pela disseminação e aderência do Código 
de Conduta e pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos da 
Empresa e de sua cadeia de suprimentos. Sua missão é salvaguardar a 
imagem da Racional e garantir a sustentabilidade dos seus negócios. 
Além disso, contribui para a qualidade e efetividade das iniciativas de 
compliance. Também é responsável pela discussão de reportes recebi-
dos pelo Canal de Denúncias. Esse comitê consolidou suas atividades 
em 2017, aperfeiçoando processos e registros das decisões tomadas.

Programa  
de Integridade
Conjunto de processos e procedimentos que visam orientar e prover in-
formações aos colaboradores da Racional Engenharia — e a terceiros que 
atuam em seu nome ou em parceria —, sobre o desempenho das ativida-
des de forma ética e transparente. 

Adotado pela Empresa de forma voluntária a partir de 2013, e basea-
do exclusivamente no reconhecimento da importância de se confirmar a 
cultura ética é parte do DNA da Racional, o Programa vem sendo objeto 
de melhorias gradativas. Tem observado tanto a variação dos riscos do 
negócio, como o amadurecimento do mercado brasileiro quanto ao tema.



27  

ESTRUTURA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Código de conduta
contempla os principais assuntos recomendados pelos guias de com-
pliance e boas práticas de mercado. Reúne orientações sobre o compor-
tamento que a Racional espera de seus colaboradores no ambiente de 
trabalho e nos relacionamentos com os públicos de interesse da Empre-
sa (demais colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes, socie-
dade e esfera pública, entre outros). Inclui ações anticorrupção, que são 
reforçadas pelas cláusulas de integridade presentes nos contratos cele-
brados com parceiros de negócios e comerciais. Conheça o documento 
clicando aqui.

Desde que o documento foi publicado, em 2014, há um forte trabalho 
de comunicação para garantir que todos os colaboradores tenham conhe-
cimento de seu conteúdo, o que inclui a assinatura de um termo de ade-
são e um curso on -line, renovados a cada ano. 

Canal de denúncias
Esclarece dúvidas sobre o Código e recebe comunicados sobre desvios 
de conduta ou violações do documento. Em 2017, a Racional abriu o 
canal para públicos externos, como fornecedores e clientes. Em linha 
com as melhores práticas de mercado, o canal de denúncias é gerencia-
do por empresa contratada, especialista nesse tipo de serviço. É garan-
tido o anonimato, a não retaliação e a imparcialidade no tratamento das 
denúncias. O canal está disponível no website da Racional.

Comitê de ética
É responsável por zelar pela disseminação e aderência do Código de Con-
duta e pela discussão de reportes recebidos pelo Canal de Denúncias, 
entre outras funções. Mais informações, na página 26.

Transparência 
Resultados econômico-financeiros auditados por empresa externa inde-
pendente.

Em 2017, a Racional deu mais um importante passo em relação às suas 
práticas de compliance ao designar as ações relacionadas ao tema para a 
área Jurídica da Empresa, com garantia de independência e autonomia. 
Além disso, foi aprovado um plano de ações de melhoria do Programa de 
Compliance, a ser implementado ao longo dos próximos três anos, que 
considera inclusive investimentos específicos.

http://www.racional.com/global/pdf/codigo-de-conduta.pdf
http://www.racional.com/Contato/CanalDenuncias/
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Gestão

5
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Integração dos 
Núcleos de 
Operações  
e Desenvolvimento  
de Negócios,  
e criação de uma área 
específica para a 
Gestão da Qualidade, 
reforçam a tendência 
de uma gestão cada 
vez mais conectada  
e colaborativa  
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Ambas as áreas se inserem no modelo nuclear adotado, pela Racio-
nal, para a gestão de seus negócios. Esse formato, que posiciona os 
Núcleos ao redor dos clientes, simboliza o foco nesse público, princípio 
que rege o dia a dia da Empresa. A somatória dos Núcleos forma o Co-
mitê Diretor, responsável por executar o Planejamento Estratégico da 
Racional, disseminando o modelo de gestão e zelando pelas melhores 
práticas de mercado. 

Conexão e colaboração se destacam cada vez mais nas rotinas da Em-
presa. Refletindo essas tendências, o modelo de governança e gestão 
adotados pela Racional busca aperfeiçoar a interação entre as diferentes 
células da Empresa, em uma dinâmica que integre as diferentes frentes 
de gestão. Nesse sentido, em 2017 delegou à Vice-presidência a lideran-
ça dos Núcleos de Operações e de Desenvolvimento de Negócios, inte-
grando os dois temas, antes divididos em duas diretorias. Nesse novo 
desenho, a Racional impulsiona a integração das metas e processos de 
ambas as áreas. 

Outra reestruturação feita ao longo do ano diz respeito à gestão da 
Qualidade. Foi criada uma área específica para esse tema. Subordinada à 
Diretoria de Engenharia, tem a missão de apoiar os gerentes de obras no 
sentido de assegurar a governança da qualidade dos Projetos. Sua contri-
buição se dá, portanto, por meio de processos, ferramentas e designa-
ção de pessoas capacitadas. A Área de Qualidade resulta da reformula-
ção da área de Atendimento ao Cliente (SAC), formato em que assume 
postura proativa, deixando de atuar apenas na etapa de pós-obra, passan-
do a também interagir com o Projeto nas fases de orçamento, pré-cons-
trução e construção. A mudança busca mitigar a existência de problemas 
construtivos sistêmicos, reduzir riscos de imagem, performance e custos. 
Busca realizar os trabalhos de forma definitiva, sem retrabalhos, diminuin-
do os checklists das obras. 

Para a Racional, qualidade  
é o orgulho de fazer  
bem e de forma definitiva.
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Gestão  
de Projetos

O Programa Racional de qualidade e desempenho (PRqd) é a principal 
ferramenta de gerenciamento dos Projetos. De autoria da própria Empre-
sa, reforça a gestão descentralizada necessária para o sucesso de cada 
um dos Projetos, já que permite formatar um modelo de gestão adaptado 
à realidade de cada operação, a ser conduzido de maneira autônoma pe-
las respectivas lideranças. Inspirado na metodologia PMBOK (Project Ma-
nagement Body of Knowledge), define metas de desempenho e organiza 
os processos das obras, de acordo com os respectivos requisitos. A ges-
tão é auditada mensalmente pelas áreas corporativas e por empresas in-
dependentes, que verificam o cumprimento de processos, procedimen-
tos administrativos e documentação trabalhista, e também a exposição 
contratual e temas relacionados à segurança e saúde ocupacional, além 
de questões referentes à cadeia produtiva e aspectos socioambientais.

Gestão  
de Riscos
A gestão de riscos, na Racional Engenharia, está a cargo do Comitê Dire-
tor. É conduzida com base na Matriz de Riscos Corporativos, componen-
te fundamental para a discussão da estratégia da Empresa. Por conside-
rar todas as etapas dos negócios — como as relacionadas a aspectos 
regulatórios, reputação, responsabilidade pela cadeia produtiva, entre 
outros — tal matriz permite vislumbrar a interface de risco nas diversas 
frentes. Com essa visão global, a Racional tem conseguido identificar in-
ter-relações entre operação e risco, priorizar iniciativas e tomar decisões 
com melhor embasamento.

Em 2017, a Empresa introduziu um Comitê Técnico de Gestão de Ris-
cos. Com foco em aspectos operacionais, também está subordinado ao 
Comitê Diretor e busca atuar nos casos de maior severidade identificados 
nos Projetos. 

Com formação multidisciplinar, tal Comitê agrupa diferentes experti-
ses e atua no monitoramento dos principais riscos, bem como na identifi-
cação de medidas mitigatórias necessárias. É liderado pela área de Ges-
tão Operacional (GOP), mobilizando os melhores talentos para resolver as 
questões que surgem, em linha com o ambiente colaborativo cada vez 
mais estimulado na Racional. 
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Ativos  
intangíveis
As Dimensões Estratégicas da Racional Engenharia — Valor, Mercado, 
Gestão e Gente (ver página 20) — guardam relação com outros três as-
pectos que, embora intangíveis, são fundamentais para os negócios e 
perenidade da Empresa: sua Marca, seu Capital Humano e ações relacio-
nadas a Inovação e Conhecimento. 

MARCA

A Racional Engenharia construiu, ao longo de seus 46 anos de trajetória, 
uma marca reconhecida principalmente por dois atributos: confiabilidade 
e proximidade dos clientes. 

Ser a marca de maior confiabilidade do mercado de construção ci-
vil — aspecto que se relaciona diretamente à reputação — requer constan-
te atenção à forma com que a Empresa e seus colaboradores se relacio-
nam com os clientes e demais públicos de interesse. Inclui, também, a 
capacidade de entrega e a qualidade de seus empreendimentos. O cons-
tante gerenciamento desses aspectos, feito para preservar e proteger a 
Marca, permeia o dia a dia da Racional. 

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

Uma das dimensões da Estratégia de Negócios da Racional Engenharia é 
“Gente”, o que demonstra a importância do capital humano para a Empre-
sa (ver página 20). 

A gestão desse tema permeia o Planejamento Estratégico da Empre-
sa e direciona as tomadas de decisão. O objetivo, com isso, é promover 
oportunidades para que os colaboradores desenvolvam suas habilidades 
e conhecimentos. Assim, em 2017 houve esforços no sentido de fomen-
tar ambientes colaborativos que estimulassem o potencial desse público, 
tanto por meio da adoção de novas metodologias de desenvolvimento, 
como por programas de treinamento (ver página 37). 

INOVAÇÃO

Inovar, na atividade de Engenharia e Construção Civil, está relacionado a 
propor serviços e soluções mais inteligentes, sempre com vistas a aten-
der à necessidade dos clientes. Por isso, os esforços de inovação, na 
Racional Engenharia, buscam adaptar as mais modernas tecnologias de 
construção, engenharia e gestão para a realidade de cada Projeto, de 
forma a garantir qualidade e alto desempenho aos empreendimentos.

Um exemplo, nesse sentido, é o VDC (Virtual Design and Construc-
tion), processo incorporado às rotinas da Racional em 2017. Baseado em 
modelos BIM (Building Information Modeling), tecnologia que permite a 
criação de modelos virtuais dos empreendimentos, contribui para aprimo-
rar a vocação de “engenheirar” da Racional e para aportar resultados aos 
projetos. Essa solução virtual contempla todos os elementos construti-
vos do empreendimento, como estrutura, instalações e acabamento. 
Para o VDC ser eficiente, é fundamental que se crie um ambiente colabo-
rativo, onde os funcionários da Empresa, em suas diferentes especialida-
des, contribuam com a inclusão de informações ao BIM, desde a fase de 
orçamento até a execução da obra. Com ele, é possível gerar e acessar 
informações que auxiliam em estudos de viabilidade, desenvolvimento 
dos projetos técnicos, planejamento, acompanhamento, engenharia de 
valor e gestão das alterações. 

VDC: processo de construção 
virtual, baseado em modelos 
BIM, que permite simular  
o empreendimento pronto  
a partir de uma visualização 3D

O VDC está sendo utilizado, por exemplo, no Projeto Sirius, que contem-
pla a construção do empreendimento que abrigará o 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 defini-
ção em técnicas de análise estrutural de materiais e moléculas. Trata-se 
da maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no País, 
que está sendo erguida em um terreno de 150 mil metros quadrados, 

PROJETO SIRIUS
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em Campinas (SP). O VDC tem ajudado na fase de compatibilização de 
projetos, verificação das interferências e como suporte para fabricação 
de elementos metálicos, como tubulação de combate a incêndios. A 
ferramenta também pode ser aplicada no pós-obra, contribuindo com 
informações para a manutenção e operação do empreendimento.

VISITAS E INTERCÂMBIOS
Outra frente explorada pela Empresa, no ano, foram as visitas técnicas, 
oportunidades que levam à troca de experiências e, consequentemente, 
novos conhecimentos. 

Com o intuito de permitir que colaboradores do Escritório Central e 
das obras localizadas em São Paulo, além de clientes da obra da Porto 
Seguro (também na capital paulista), a Racional promoveu uma visita téc-
nica ao Projeto Sirius, em Campinas (SP). 

Atenta às tendências, a Racional ainda promoveu visitas no exterior a 
diversas referências em inovação, tecnologia e gestão de construção. Em 
maio, uma equipe seguiu para a Europa, para conhecer quatro laborató-
rios de luz síncroton:  Max IV, na cidade de Lund, na Suécia — o mais 
avançado da atualidade —; DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron ou 
Síncrotron de Elétrons Alemão), em Hamburgo, na Alemanha; Soleil, em 
Saint Aubin, na França; e Diamond, em Didcot, na Inglaterra. O objetivo 
das visita foi conhecer os laboratórios em operação, as lições aprendidas 
de cada time de implantação e, principalmente, saber detalhes da cons-
trução para garantir o desempenho do Projeto Sirius, que está em fase de 
construção. Fornecedores selecionados dessa obra, assim como colabo-
radores da Racional e do CNPEM, integraram a caravana de visitas. 

Em setembro, foi a vez de conhecer empresas e universidades do 
mercado norte-americano, que atuam na área de Arquitetura, Engenharia 
e Construção, para conhecer como as mesmas operam, trazendo ideias 
que podem tornar a Racional ainda mais eficiente e competitiva. 

GESTÃO DO CONHECIMENTO

Para preservar e disseminar seu histórico de atuação entre os colaborado-
res, a Racional busca realizar fóruns internos. Nesses espaços, são deba-
tidas as lições aprendidas nos Projetos e pontos a serem melhorados, 
usando como referência os resultados das Pesquisas de Satisfação dos 
Clientes, realizada anualmente. Essas atividades permitem correções de 
rumo durante a execução dos Projetos em andamento.
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Relacionamentos
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Compromisso  
de estabelecer 
relações de  
longo prazo  
e de confiança  
com os diversos 
públicos com  
que interage
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Como empresa de serviços, a Racional depende, em grande medida, de 
seu capital humano para se destacar e se diferenciar. Consciente da im-
portância fundamental de cada colaborador para alcançar seus objeti-
vos — nas diferentes funções e papéis que desempenham —, a Racional 
busca proporcionar um ambiente saudável de trabalho, em que os cola-
boradores se sintam valorizados e estimulados para desenvolverem habi-
lidades e competências. 

O objetivo da Racional é que a gestão desse tema seja feita dentro 
de um modelo cada vez mais colaborativo. Esforços, nesse sentido, es-
tão sendo despendidos, sempre com a preocupação de promover cons-
tante troca de ideias e de conhecimento, além de valorizar a meritocracia. 
O fomento dessas atividades corresponde à área de Recursos Humanos, 
e uma das principais frentes trabalhadas em 2017 foi o estímulo ao poten-
cial dos colaboradores. 

Um exemplo, nesse sentido, foi a metodologia de desenvolvimento 
70 × 20 × 10. Tal formato considera que 70% do desenvolvimento guardam 
relação com a prática e experiências. Ganha importância, portanto, a ca-
pacidade de interlocução e feedbacks mais qualificados. Os 20%, por sua 
vez, são estimulados pela influência de terceiros (multiplicadores, mento-
res ou coaching), e os 10% restantes se baseiam em atividades de capa-
citação e treinamento. E especificamente sobre treinamento, as princi-
pais ações desenvolvidas incluem: 

Programa de Capacitação em Gestão  
e Tecnologia da Construção (GTEC)
Lançado em 2017 com o objetivo de oferecer aperfeiçoamento técnico e 
de gestão de obras, promove conhecimento e discussões de temas críti-
cos do dia a dia da engenharia, visando alcançar a excelência operacional 
e, consequentemente, a melhor qualidade das entregas. Os módulos são 
trabalhados por sistema construtivo, envolvendo todo o ciclo de vida dos 
Projetos. O programa é composto por oito módulos, tratando temas diver-
sos, como desempenho de edificações e gestão contratual, até sistemas 
de vedações e instalações, e foi aplicado, em 2017, a uma turma formada 
por 36 colaboradores das áreas de produção, planejamento e projetos. 

Treinamento BIM
Para capacitar os colaboradores na ferramenta BIM (Building Information 
Modeling), foram desenvolvidos treinamentos específicos. Inicialmente, 

Colaboradores



38  

o foco foi dado às equipes de projetos, cuja adesão aos treinamentos foi 
de 100%. A capacitação seguiu para as demais áreas, o que permitiu ter, 
ao longo do ano, 76 colaboradores treinados. 

Incentivos ao estudo, abrangendo cursos de graduação,  
MBA, pós-graduação e idiomas
Programa de Incentivo ao Estudo, aberto para todos os colaboradores 
mensalistas. As inscrições são anuais e acontecem sempre no mês de 
novembro. A análise dos candidatos obedece a critérios estabelecidos 
em Política específica. O documento define, por exemplo, que para bol-
sas de estudos de Graduação, Pós-graduação ou MBA é necessário ter, 
no mínimo, três anos de vínculo com a Racional e que o curso seja rele-
vante para as atividades que o colaborador desempenha. 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

A gestão de Recursos Humanos é feita por meio de diversas ferramentas, 
dentre as quais se destacam: 

Pesquisa de Clima Organizacional
A edição 2017 da Pesquisa de Clima apurou um alto nível de satisfação 
dos colaboradores em trabalhar na Racional (82%), superando o resulta-
do verificado no ano anterior (81%). Também foram observados avanços 
de 3 a 4% nos quatro vetores da enquete: Comprometimento, Produtivi-
dade, Motivação e Itens Básicos (este vetor inclui assuntos como políti-
cas da Empresa, segurança do trabalho, condições de trabalho, remune-
ração e benefícios). 

Realizada todos os anos desde 2015, a pesquisa tem abordagem 
qualitativa e quantitativa, envolvendo, portanto, questionário on -line e 
reuniões com grupos de colaboradores. A adesão à pesquisa de 2017 
foi de 71%. A partir dos resultados, a Racional busca aprimorar as ques-
tões indicadas. 

Meritocracia
É baseada em gestão de desempenho, combinando metas individuais 
com avaliação comportamental. A Avaliação de Competências, aplicada 
a todos os colaboradores mensalistas, 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 forma de reconhecer 
as potencialidades das pessoas e fazer com que se sintam motivadas e 
desafiadas para expressar seus talentos, de forma alinhada às estraté-
gias da empresa.
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PERFIL DOS COLABORADORES

A Racional Engenharia contabilizava, no final de 2017, 416 colaboradores. 

A Racional promoveu, em 2017, 
evento específico para reconhecer 
a dedicação dos profissionais  
que acumulam entre 10 e 40 anos 
de trabalhos prestados à Empresa. 
Na ocasião, foram destacados  
57 colaboradores. Tal iniciativa 
está em linha com a essência  
da Racional, de valorizar  
a lealdade e o comprometimento 
das pessoas.

NEWTON SIMÕES, PRESIDENTE DA RACIONAL, COM O COLABORADOR MAIS ANTI-
GO: O MESTRE DE OBRAS MIGUEL FELIX, QUE COMPLETOU 40 ANOS NA EMPRESA

DIVISÃO POR GÊNERO
EM %

2013 2015 2016 20172014

75 74 73 78
70

25 26 27
22

30

27% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres.

MULHERES

HOMENS

65

35

2017

DIVISÃO POR REGIME DE TRABALHO
EM %

HORISTAS

MENSALISTAS

2013 2015 2016 20172014

30

14

56

27
21

52

29

15

56

24 24

52

28
18

54

DIVISÃO POR FAIXA ETÁRIA
EM %

DE 30 A 50 ANOS

> 50 ANOS

< 30 ANOS
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SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Temas considerados fundamentais, Segurança e Saúde Ocupacional são 
trabalhados por meio de ações preventivas, promovidas com o intuito de 
conscientizar colaboradores e terceiros sobre a importância de boas prá-
ticas nos ambientes de trabalho. Dentre essas ações, destacam-se trei-
namentos e palestras de conscientização, além de campanhas de saúde, 
vacinação e programas odontológicos. A área de Segurança e Saúde 
Ocupacional também gerencia questões relacionadas a Meio Ambiente, 
dada a compatibilidade dos temas tratados em ambas as frentes. 

Há, também, as Olimpíadas de Segurança, promovidas para esti-
mular boas práticas e reconhecer o empenho dos colaboradores nessa 
direção. Por meio delas, é criada uma competição sadia entre as obras 
que acumulam o maior número de horas-homem trabalhadas sem aci-
dentes com afastamento. Em 2017, essa ação ganhou uma nova catego-
ria de premiação: Platina, que reconhece obras com mais de 2 milhões 
de horas sem acidentes com afastamento. A inclusão desse prêmio foi 
motivada pelas marcas alcançadas pela obra do Projeto Sirius, em Cam-
pinas, que em outubro superou tal marca. A categoria Platina se une a 
outras três previstas nas Olimpíadas: Bronze, Prata e Ouro, destinadas, 
respectivamente, a obras que alcançam 500 mil, 700 mil e um milhão de 
horas sem acidentes com afastamento. 

A Empresa conta, ainda, com a Auditoria Externa em Saúde Ocupa-
cional, feita a cada dois meses nas obras. Essa iniciativa se soma às audi-
torias internas e externas realizadas periodicamente, no formato de visi-
tas às obras e aos alojamentos mantidos por fornecedores, a fim de 
garantir as documentações e as condições ideais de saúde e de seguran-
ça. Se identificados casos de não-conformidade, a Racional adota imedia-
tamente ações corretivas.

Além dessas ações, o desempenho da Racional Engenharia nesses 
temas pode ser medido pelas baixas taxas de frequência e de gravidade 
dos acidentes, que em 2017 registraram, respectivamente, 1,41 e 4,93, 
menos que os 3,07 e 20,91 verificados no ano anterior. Os números ob-
servados em 2017 são classificados como “muito bons” pela Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT).

TAXA DE FREQUÊNCIA 
DE ACIDENTES

2015 2016 2017

4,15 3,07
1,41

TAXA DE GRAVIDADE 
DE ACIDENTES

2015 2016 2017

106,30

30,91

4,93
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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, reconheci-
mento e fidelização.

Para mensurar a percepção dos clientes em relação à Promessa de 
Marca assumida pela Racional e aos serviços prestados, a Empresa utili-
za, 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. 

A Racional integra o grupo de construtoras que deu 
início a um projeto que criará indicadores voltados  
a nortear a atuação das empresas nas áreas de Saúde  
e Segurança. Tal iniciativa, pioneira no Brasil e criada  
em 2017, é coordenada pelo Seconci-SP (Serviço  
Social da Construção) e pretende unificar diferentes 
indicadores de Segurança do Trabalho, além de levantar 
os custos gerados por acidentes e o percentual de 
investimento realizado pelas construtoras em relação ao 
custo da obra. Também busca evidenciar os impactos 
negativos relacionados à imagem das empresas frente 
às ocorrências de incidentes. A ideia é, após identificar  
os diversos dados existentes — incluindo não só  
as construtoras, mas também as subcontratadas 
envolvidas em obras —, gerar um banco de dados que 
possa ser utilizado por todo o setor, de forma  
a contribuir para o aprimoramento da gestão desses 
temas e, consequentemente, à queda de ocorrências. 
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Cadeia  
Produtiva
Em linha com a ênfase dada aos ambientes colaborativos ao longo de 
2017, a Racional Engenharia também procurou aproximar-se mais de seus 
fornecedores. Em vários Projetos, contou com a expertise da cadeia pro-
dutiva para estudar e desenvolver propostas.

Sob essa nova visão, a relação da área de Suprimentos da Empresa 
vem migrando para interações cada vez mais participativas, de forma a 
estabelecer alianças com seus fornecedores.

A Empresa 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
Com vistas a contribuir com o desenvolvimento do setor de Construção 
Civil, a Racional Engenharia participa ou mantém parcerias com iniciativas 
voltadas ao mesmo objetivo: 

Green Building Council Brasil (GBC Brasil), que busca fomentar a indús-
tria de construção sustentável no país. A Racional também integra o gru-
po de trabalho responsável pela adequação da certificação LEED (Leader-
ship 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 for-
ma 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 Seguran-
ça do Trabalho, Saúde e Qualidade de Vida, além de divulgar novas tecno-
logias de treinamento.

Comunidade
Conheça as iniciativas que a Racional promove para contribuir com o de-
senvolvimento comunitário. Clique aqui. 

http://www.gbcbrasil.org.br/
http://www.sindusconsp.com.br/comite/comite-12/
http://www3.ethos.org.br/
https://www.trabalhoevida.net/
http://www.racional.com/Sustentabilidade/ResponsabilidadeSocial/
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Perspectivas

7
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Recuperação  
do setor de 
construção civil  
é uma realidade,  
mas ainda distante  
da retomada 
sustentável 
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Sendo uma construtora com foco em B2B, os negócios da Racional Enge-
nharia estão condicionados a investimentos em novos Projetos industriais, 
empresariais, de varejo ou de infraestrutura, entre outros. Depende, por-
tanto, do humor e da disposição de investidores de apostar no Brasil a 
longo prazo. O novo cenário econômico que surge após anos de cri-
se — com inflação controlada, em patamares baixos, e taxas de juros de-
crescentes —, tende a contribuir para uma tomada de decisão mais oti-
mista por parte desses investidores. 

O início da recuperação da economia do País — e, consequentemen-
te, do setor de construção civil — é uma realidade, mas ainda uma pe-
quena mudança em direção à retomada sustentável da atividade empre-
sarial. Economistas e especialistas da área estimam que a construção 
civil viverá uma expansão de até 2,5% em 2018, cenário diferente ao ve-
rificado em passado recente. No início de 2017, por exemplo, o que se 
esperava para o setor, de acordo com o Sinduscon-SP naquela época, 
era uma retração de 6,4%. 

Essa mudança de percepção se confirma com o Índice de Confiança 
da Construção (ICST), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV Rio). Em dezembro de 2017, tal indicador 
apresentou aumento de dois pontos quando comparado ao mês anterior, 
alcançando 81,1 pontos, maior nível desde janeiro de 2015.   

Ainda que a percepção seja de retomada, a confirmação das expecta-
tivas dependerá de fatores que influenciam diretamente o ambiente de 
negócios, como o resultado das eleições gerais, que ocorrem em 2018, e 
o avanço em temas crucias, como reforma da Previdência e situação fiscal 
dos Estados e da União. 

Nesse contexto, a Racional Engenharia não aposta em nenhuma bolha 
futura. Dentro de seu escopo de atuação, acredita que a demanda por 
serviços voltados à infraestrutura — dadas as deficiências do País nessa 
área —, será a que deve apresentar maior crescimento no curto prazo, ao 
lado de outras edificações que estão no escopo da Empresa. A recupera-
ção de patamares estáveis, portanto, se dará de forma gradativa. 

Que há espaço para o crescimento do setor de construção civil, não há 
dúvidas. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), a cadeia produtiva do mercado da construção civil, que já teve parti-
cipação de 10,5% no PIB brasileiro, hoje representa cerca de 7,0% de um PIB 
menor ao verificado em anos anteriores. Tão logo a retomada da Economia 
ocorra, a Racional estará preparada, com todos os requisitos necessários 
para garantir confiabilidade, consistência e transparência em suas entregas.
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Demonstrações  
 financeiras

8
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Examinamos as demonstrações financeiras da Racional Engenharia Ltda. 
(Empresa), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2017 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 posi-
ção patrimonial e financeira da Racional Engenharia Ltda. em 31 de de-
zembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPINIÃO
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. So-
mos 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 Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM  
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E O RELATÓRIO  
DOS AUDITORES
A administração da Empresa é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Anexo “Informação suplementar às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2017” que compreende a “Demons-
tração do valor total dos contratos de construção executados sob a res-
ponsabilidade 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.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras nossa 
responsabilidade é a de ler o Anexo “Informação suplementar às de-

Relatório dos auditores  
independentes sobre  
as demonstrações financeiras

AOS  
ADMINISTRADORES E COTISTAS DA 
RACIONAL ENGENHARIA LTDA. 
SÃO PAULO, SP
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monstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017” e, ao fazê-lo, con-
siderar se esse Anexo está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na audi-
toria 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 2017”, 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 apresenta-
ção das 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 finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações 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 DOS AUDITORES PELA AUDITORIA  
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente 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, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras 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 de-
monstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção 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 audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Empresa.
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■  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade 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 au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que exis-
te 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 inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em conti-
nuidade operacional.

■  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi-
nanceiras 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 significa-
tivas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

SÃO PAULO, 4 DE ABRIL DE 2018

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 
CRC 2SP014428/O-6

WAGNER PETELIN 
CONTADOR CRC 1SP142133/O-7
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 2017 2016
ATIVOS

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.265 15.145

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 34.444 60.849

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 20.926 53.553

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 10.746 10.893

ATIVO FISCAL CORRENTE 1.815 572

CONTA CORRENTE A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS – 91

OUTROS CRÉDITOS 722 595

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 70.918 141.698
 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 381 1.140

DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.845 1.855

ATIVO FISCAL DIFERIDO 12.865 5.806

OUTROS CRÉDITOS 398 2.391

TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 15.489 11.192
 

INVESTIMENTOS 85 85

IMOBILIZADO 762 964

INTANGÍVEL 7.755 8.378

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 24.091 20.619
 

TOTAL DO ATIVO 95.009 162.317

 

PASSIVOS

FORNECEDORES 9.387  20.789

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 13.767  16.714

PASSIVO FISCAL CORRENTE 3.189  6.480

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 31.592  43.034

PROVISÃO PARA GARANTIA DE OBRAS 7.602 5.601

OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.216 1.442

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 66.753 94.060
 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 1.914 1.914

FORNECEDORES 2.748  1.248

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 3.652  2.984

PROVISÃO PARA GARANTIA DE OBRAS 805  –

BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 3.877  2.699

OUTRAS CONTAS A PAGAR 172 –

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 13.168  8.845
 

TOTAL DO PASSIVO 79.921 102.905
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 21.615 21.615

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (1.312) (581)

(PREJUÍZOS) LUCROS ACUMULADOS (5.215) 38.378

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.088 59.412
 
 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 95.009  162.317

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(EM MILHARES DE REAIS)

Balanço  
patrimonial

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTENDO AS NOTAS EXPLICATIVAS 
ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE
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 2017 2016
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 279.542 439.972

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (262.151) (388.028)

LUCRO BRUTO 17.391  51.944
 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (42.147) (42.514)

DEPRECIAÇÕES (310) (437)

AMORTIZAÇÕES (953) (1.487)

OUTRAS RECEITAS 384 121

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS FINANCEIRAS  
LÍQUIDAS E IMPOSTOS (25.635) 7.627
 

RECEITAS FINANCEIRAS 6.356 9.359

DESPESAS FINANCEIRAS (1.169) (1.424)

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 5.187 7.935
 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS (20.448) 15.562
 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES – (4.216)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS 7.060 (509)

(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (13.388) 11.855

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(EM MILHARES DE REAIS)

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(EM MILHARES DE REAIS)

 2017 2016
(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (13.388) 11.855

REMENSURAÇÃO DO PASSIVO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (731) (725)

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL (14.119) 11.130

Demonstração 
do resultado

Demonstração 
do resultado abrangente

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTENDO AS NOTAS EXPLICATIVAS 
ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE
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SALDO EM 1.1.2016 21.615 144 27.496 49.255

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO – – 11.855 11.855

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

DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS – – (973) (973)

SALDO EM 31.12.2016 21.615 (581) 38.378 59.412
 

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO – – (13.388) (13.388)

PERDAS SOBRE AS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS – (731) – (731)

DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS – – (30.205) (30.205)

SALDO EM 31.12.2017 21.615 (1.312) (5.215) 15.088

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(EM MILHARES DE REAIS)

Demonstração das mutações 
do patrimônio líquido

AJUSTE DE  
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL
CAPITAL  
SOCIAL

LUCROS  
ACUMULADOS TOTAL

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTENDO AS NOTAS EXPLICATIVAS 
ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE
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 2017 2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(PREJUIZO) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS (20.448) 15.562

AJUSTES PARA: 
 DEPRECIAÇÕES 310 437

 AMORTIZAÇÕES 953 1.487

 DESPESAS FINANCEIRAS E DE FINANCIAMENTOS – 456

 JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5.868) (8.429)

 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO PARA GARANTIA EM OBRAS 2.806 3.999

 PROVISÃO PARA BENEFÍCIO A EMPREGADOS 447 243

 BAIXA / PERDA NA VENDA DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 29 3

 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS 3.111 174

  (18.660) 13.932

VARIAÇÕES EM:  
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS 

 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 33.386 (13.917)

 ATIVO FISCAL CORRENTE (1.242) 5.012

 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 147 (9.137)

 DEPÓSITOS JUDICIAIS 10 (12)

 OUTROS CRÉDITOS 1.866 (170)

AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS 

 FORNECEDORES (9.902) 3.173

 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (11.442) (25.469)

 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (2.947) (862)

 PASSIVO FISCAL CORRENTE (3.291) 2.090

 OUTRAS CONTAS A PAGAR (54) 719
 

CAIXA (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS (12.129) (24.641)

 PAGAMENTO DE CONTINGÊNCIAS (2.443) (2.276)

 IMPOSTOS PAGOS SOBRE O LUCRO – (6.268)

 JUROS PAGOS – (456)
 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO  
NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (14.572) (33.641)
 

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 32.273 41.036

 AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO  
 E DE BENS INTANGÍVEIS (520) (164) 

 CONTA CORRENTE A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS 91 (91)

 CAIXA PROVENIENTE DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 53 –
 

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE  
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 31.897 40.781
 

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – (741)

 DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS (30.205) (973)
 

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES  
DE FINANCIAMENTO (30.205) (1.714)
 

(REDUÇÃO) AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (12.880) 5.426

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 1O DE JANEIRO 15.145 9.719

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO  2.265 15.145

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(EM MILHARES DE REAIS)

Demonstração 
dos fluxos de caixa

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