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Nas próximas páginas, apresentamos os principais 
avanços, conquistas e desafios com que  
a Racional Engenharia se deparou em 2018. 
Também são detalhadas as estratégias de 
negócios adotadas no período e os resultados 
econômico-financeiros alcançados. 

Prestar contas de sua atuação, abrangendo  
as esferas social e ambiental, e do desempenho 
econômico-financeiro aos clientes, colaboradores, 
fornecedores e demais interessados, já é algo 
incorporado ao dia a dia da Racional, coerente  
à estratégia de ser a marca de maior confiabilidade 
do mercado. É o 13o ano consecutivo que  
este resumo de atividades é publicado, sempre  
com o intuito de dar transparência às estratégias 

de curto, médio e longo prazo para gerar valor  
à Empresa e aos públicos com que se  
relaciona. Essas publicações, incluindo esta,  
são disponibilizadas juntamente com as 
demonstrações financeiras dos respectivos 
exercícios, auditadas pela consultoria KPMG,  
no website www.racional.com.

Aprimorar este relato a cada ano é uma  
meta constante. Nesse sentido, sugestões são 
bem-vindas e podem ser enviadas pelo  
Fale Conosco, no portal da Empresa. É também  
por meio deste canal que a Racional se coloca  
à disposição para esclarecer dúvidas. 

Boa leitura!

http://www.racional.com
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Enfrentamos um ano desafiador, percebido  
por todos os mercados e principalmente pelo da 
construção civil, mas estávamos preparados. 
Como a Racional é uma empresa capitalizada, 
financeiramente saudável e com boa gestão dos 
riscos, decidimos abrir mão da rentabilidade nos 
últimos anos e investir em revisões de processos, 
modelos de gestão e serviços. Já começamos  
a colher os frutos desses esforços em 2018. 
Mesmo em cenário adverso, alcançamos receita 
equivalente de R$ 680 milhões, superando em 
4% os números do ano anterior, e lucro líquido  
de R$ 8,2 milhões, volume 65% maior que  
o resultado orçado para o ano. Também 
registramos crescimento na margem de 
contribuição, que somou R$ 55,6 milhões, mais 
que o dobro do verificado em 2017.

Esse avanço é fruto de uma combinação de 
fatores, como melhor performance em alguns 
Projetos, redução das despesas — possível com 
renegociação e revisão de gastos —, e melhoria 
no desempenho dos custos de pós-obra, 
resultado da qualidade dos nossos Projetos. 
Também reflete a decisão de diversificar nossas 

Investimentos em inovação  
e processos, feitos nos  
últimos anos, nos capacitaram  
a desenvolver Projetos de 
altíssima relevância 
tecnológica e de gestão. 

Mensagem  
do presidente

atividades, como o ingresso no mercado de 
infraestrutura há três anos, mais precisamente  
no segmento de aeroportos, quando 
vislumbramos um novo campo de oportunidades. 
Já somamos dois Projetos nessa frente — os 
aeroportos internacionais de Belo Horizonte  
e de Florianópolis — e boas perspectivas  
diante da nova rodada de concessões, em  
março de 2019. 

Investimentos em inovação e processos, 
feitos nos últimos anos, nos capacitaram  
a desenvolver Projetos de altíssima relevância 
tecnológica e de gestão. Concluímos o Sirius, 
em Campinas, que será o mais moderno 



■     4

acelerador de partículas no mundo quando  
entrar em operação, e estamos executando  
em ritmo acelerado o Park Jacarepaguá, um 
shopping inovador que está sendo erguido  
no Rio de Janeiro. Demos início às obras do 
Centro de Pesquisa e Ensino do Hospital Israelita 
Albert Einstein, empreendimento que será um 
ícone da arquitetura no Brasil, e para a mesma 
instituição começamos a reforma das fachadas  
do hospital localizado no bairro do Morumbi,  
em São Paulo. Também está em fase inicial  
a Arena MRV, em Belo Horizonte. 

Nas conquistas desses importantes contratos 
está, de um lado, a força da nossa marca, 
reconhecida pelo relacionamento, capacidade  
de entrega, confiabilidade e fidelização de 
clientes. De outro, nossa capacidade de aportar 
engenharia e inteligência, diferencial que  
temos aperfeiçoado ainda mais nos serviços  
de pré-construção. 

Internamente, temos evoluído na criação  
de ambientes de trabalho cada vez mais 
colaborativos. As diferentes células da Empresa 
estão mais próximas e conectadas, o que nos 

permitiu, por exemplo, aperfeiçoar o processo  
de gestão da qualidade, agregando ainda mais 
valor às nossas entregas. 

Outro item que merece destaque  
é o aprimoramento de nosso Programa de 
Integridade. Revisamos o Código de Conduta  
e criamos duas políticas: uma trata das  
práticas esperadas em relação à Anticorrupção.  
A outra, aborda Doação e Patrocínio. Deixamos 
mais claros os limites desejados, mudanças  
que traduzem a maturidade e a consistência que 
temos conquistado nesses temas. 

Embora o ano tenha sido marcado por 
progressos e conquistas, acreditamos que um 
cenário de crescimento consistente ainda é 
distante. Há expectativas de bases mais estáveis 
e sustentáveis para um novo ciclo econômico. 
Quando confirmadas, poderão impulsionar  
a retomada gradual dos investimentos privados,  
o que beneficiaria nossos negócios, que 
dependem da confiança de investidores no  
futuro do País. Independentemente do cenário, 
estamos preparados para entregar Projetos  
e soluções confiáveis, consistentes, sempre  

com atuação ética e transparente, atributos  
que norteiam as atividades desta Empresa. 
Agradeço a dedicação de nossos colaboradores, 
sempre comprometidos a entregar o melhor.  
Aos clientes, muito obrigado pela confiança,  
e aos fornecedores, pela parceria que sempre 
ditou nossas relações.

NEWTON SIMÕES
PRESIDENTE
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Sumário



A Racional

Vamos muito 
além de apenas 
construir. 
Atuamos em 
diversas fases 
do ciclo de vida 
de um Projeto
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Perfil A Racional Engenharia, uma das empresas líderes 
do setor em que atua, oferece soluções 
completas, inovadoras e customizadas, integrando 
engenharia e construção em todas as etapas de 
Projetos de clientes e investidores dos mercados 
Industrial, Shopping Centers & Varejo, Edificações, 
Ciência & Tecnologia e Infraestrutura. 

Desde 1971, ano em que foi criada, ergueu 
mais de 600 empreendimentos por todo  
o território nacional, que equivalem a mais de 

nove milhões de metros quadrados construídos.  
A experiência no segmento de shopping 
centers, onde soma 48 Projetos desenvolvidos 
nesse período, é um dos destaques da atuação 
da Companhia. 

Sua sede está localizada na cidade de  
São Paulo. Constituída sob a forma de 
sociedade limitada, é controlada pela Racional 
Participações, holding que inclui também  
a Racional Empreendimentos.

+ 9 milhões 
de m2 

+ 600 
projetos

48  
shoppings

executados desde 1971 construídos em todo o País A Racional é uma das principais construtoras 
de shopping centers do País
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Atuação no formato B2B, especializada 
nos 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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Jeito de ser

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

InspiraçãoOs Fundamentos expressam  
a cultura e jeito único de ser da 
Racional Engenharia: 

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

Missão

Ser a marca de maior confiabilidade 
em nosso mercado.

Visão

Valores

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.

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

Temos alta 
liquidez  
e gestão de 
caixa controlada, 
sem dívidas
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Desempenho 
operacional

No encerramento do ano, a carteira de Projetos 
superava a marca de R$ 1,1 bilhão. Diversificada, 
inclui os Projetos conquistados no período,  
como a Arena MRV, em Belo Horizonte,  
e a revitalização da fachada do Barra Shopping, 
no Rio de Janeiro. 

No mesmo período, cinco Projetos foram 
concluídos ou se encontravam em fase final de 

entrega. Entre eles, o Sirius, em Campinas (SP), 
que abriga o acelerador de partículas de  
4a geração do Laboratório Nacional de Luz 
Síncrotron (LNLS), o mais moderno do mundo, 
desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisas 
em Energia e Materiais (CNPEM). É a maior  
e mais complexa infraestrutura científica já 
construída no País.

EM ANDAMENTO 

CONCLUÍDOS   ■ Shopping Park Sul (RJ)
■ Expansão Shopping  
  Villagemall (RJ)

shopping centers  
& varejo

■ Park Jacarepaguá (RJ)
■ Revitalização da fachada  
  do BarraShopping (RJ)*
■ Projeto confidencial*

■ Call Center Memorial  
  Porto Seguro (SP)

edificações 

■ Torres SP Market (SP)
■ Hospital Israelita Albert  
  Einstein — reforma das  
  fachadas blocos A, B e C (SP)
■ Arena MRV (MG)* 
■ Centro de pesquisa e ensino  
  do Hospital Israelita  
  Albert Einstein (SP)

■ Centro Logístico  
  Goodman ABCD1 (SP)

infraestrutura

■ Novo terminal —  
  Aeroporto Internacional  
  de Florianópolis (SC)
■ Projeto confidencial*

ciência  
& tecnologia

■ Projeto confidencial*

■ Laboratório de Luz Síncrotron  
  (Projeto Sirius) (SP)

* contratos conquistados em 2018
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HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (SP)

CENTRO DE PESQUISA E ENSINO DO  
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (SP)

projeto assinado  
pelo renomado  
arquiteto Moshe Safdie
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CALL CENTER MEMORIAL  
PORTO SEGURO (SP) 

ARENA MRV (MG)

o novo estádio  
do Atlético-MG  
terá 47 mil assentos

SHOPPING PARK SUL (RJ) 
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LABORATÓRIO DE LUZ SÍNCROTRON 
(PROJETO SIRIUS) (SP)

maior infraestrutura 
científica construída 
no país

CENTRO LOGÍSTICO GOODMAN ABCD1 (SP)
NOVO TERMINAL AEROPORTO  
INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (SC)
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PARK JACAREPAGUÁ (RJ)

parceria de 38 anos  
com a Multiplan:  
15 Projetos entregues  
e 2 em andamento

REVITALIZAÇÃO DA FACHADA  
DO BARRASHOPPING (RJ)

EXPANSÃO SHOPPING VILLAGEMALL (RJ)
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Composição da carteira  
de Projetos 

Os mercados de Edificações e de Shopping 
Centers & Varejo concentraram maior número  
de Projetos, cada um respondendo por 33%  
da carteira, seguidos de Infraestrutura e Ciência 
& Tecnologia. E esse último mercado, em receita 
equivalente, é o que ganha destaque, com 41% 
do total, seguido por Infraestrutura, com 32%. 
Essa divisão da carteira entre mercados  
varia a cada ano, dependendo da fase de cada 
Projeto e da conquista de novos clientes. 

EDIFICAÇÕES 

SHOPPING CENTERS & VAREJO 

INFRAESTRUTURA 

CIÊNCIA & TECNOLOGIA

33%

33%20%

13%
42%

32%

21%

6%

número de  
Projetos

receita  
equivalente
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Modalidades  
de contratação

Dos 15 Projetos que figuraram na carteira  
ao longo de 2018, 11 foram contratados na  
Pré-construção, fase em que os empreendimentos 
são projetados e na qual é feito o mapeamento 
de oportunidades e riscos da construção.  
Ter 73% da carteira contratada nessa etapa —  
percentual que vem crescendo a cada 
ano — indica que a Racional Engenharia está 
consolidando ainda mais sua atuação nessa 
frente, em que pode oferecer aos clientes  
a experiência e inteligência acumulada nos seus 
47 anos de operação, e contribuir para viabilizar  
o CAPEX (investimentos) e diminuir o OPEX 
(despesas operacionais). 

Os serviços e soluções oferecidos pela Racional 
Engenharia cobrem todos os ciclos, e podem  
ser contratados de acordo com o envolvimento  
e atuação que assume tanto no desenvolvimento 
dos projetos, como na execução da obra.  
Dessa forma, as modalidades para contratação 
são ajustáveis a demanda e a estratégia do 
cliente. Podem se concentrar, por exemplo,  
nos estudos de viabilidade, na pré-construção  
e na construção propriamente dita, garantindo  
a integridade do Projeto. Para isso, a Empresa 
organiza seus serviços em:

■ GENERAL CONTRACTOR (GC)
■ CONSTRUCTION MANAGER AT RISK (CM@RISK) 
■ DESIGN&BUILDER (D&B) 

Para mais informações sobre essas Modalidades 
de Contratação, clique aqui.

da carteira contratada  
na pré-construção

73%
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Estratégia

Zelamos pela 
perenidade  
e sustentabilidade 
da empresa  
e dos Projetos 
que executamos
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Planejamento 
estratégico

A Racional Engenharia é conduzida com objetivos 
e metas de longo prazo. Por essa razão,  
o Planejamento Estratégico que norteia as 
atividades também é elaborado em linha com esse 
olhar no futuro. Em vigor desde 2014, vem se 
consolidando através dos anos, sem deixar de 
ajustar pontualmente a rota de percurso, de acordo  
com oportunidades mapeadas e desafios com  
que a Empresa se depara. Toma, como base, a 
metodologia de gestão Balanced Scorecard (BSC), 
e abrange quatro dimensões interdependentes: 
Gente, Gestão, Mercado e Valor.

Como reflexo dos ambientes cada vez mais 
colaborativos nas rotinas de trabalho, a revisão do 
planejamento estratégico em 2018 contou, pela 
primeira vez, com a participação de um número 
significativo de colaboradores, que se somaram 
ao grupo executivo da Empresa em tal tarefa. 
Nesse processo, a questão do comportamento 
digital, já presente na Racional com o uso 
crescente e transformador da tecnologia aplicada 
aos processos, foi ampliada com ênfase na 
mudança das experiências dos diferentes públicos 
de relacionamento no contato com a Racional. 
Também foram revistas questões relacionadas  
a competitividade e gestão de pessoas, entre 
outros pontos. 

valor
para todos

gente
com conhecimento 
e processos de gestão

cria soluções para o mercado
gerando
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Estratégia de 
sustentabilidade

A gestão socioambiental permeia todos  
os Projetos. O objetivo da Racional, com isso,  
é mitigar riscos de sua atividade ao meio 
ambiente e às comunidades de entorno dos 
Projetos, contribuindo para o desenvolvimento 
econômico e social dessas localidades.

Nesse sentido, a Racional adota uma metodologia 
de atuação voltada a identificar e reduzir possíveis 
impactos que possam ser gerados durante  
o período das obras. São desenvolvidos planos  
de sustentabilidade específicos para cada Projeto, 
e os colaboradores participam de programas 
frequentes de capacitação e conscientização em 
relação a essas questões. 

Na rotina  
das operações

Com vistas a minimizar o impacto das atividades, 
várias iniciativas são desenvolvidas ao longo dos 
contratos. Na construção do Park Jacarepaguá (RJ), 
o uso da britagem do concreto de demolição  
nos arruamentos da obra, avaliações de fumaça 
preta nos escapamentos de veículos com  
motores a diesel, e de sedimentos no efluente 

proveniente do rebaixamento de lençol freático, 
são exemplos de ações adotadas com esse 
objetivo. A instalação de bebedouros de água com 
jato inclinado na mesma obra, visando diminuir  
o consumo e descarte de copos descartáveis, 
também é um exemplo de como as ações 
permeiam o dia a dia dos canteiros de obras. 
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Certificação  
dos Projetos

As obras da Racional são concebidas de forma  
a gerar o menor impacto possível ao meio 
ambiente, tanto nas fases de construção como  
na operação do empreendimento. Um exemplo, 
nesse sentido, é o fato de serem planejadas  
para otimizar a performance energética, inclusive 
fazendo uso de energias limpas, reduzir o consumo 
de água e propiciar a correta gestão de resíduos.

Essa preocupação com a sustentabilidade  
se confirma com o reconhecimento destacado  
a vários Projetos: 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), 
o que indica que a construção contemplou 
soluções socioambientais. Outro caso é o 
Datacenter Telefônica Vivo, primeiro datacenter  
da América Latina a obter tal selo. 

Atualmente, a Racional  
contabiliza em seu portfólio  
16 empreendimentos  
com a certificação LEED,  
uma delas atribuída em  
2018, no nível Gold: a Torre 
Corporativa ĹOréal (RJ), 
propriedade da JPL 
Participações Ltda e da 
Brookfield Property Group. 
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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 Albert Einstein – Morumbi (SP) Gold

Hospital Israelita Albert Einstein – Perdizes (SP) Silver

Jaguar Land Rover (RJ) Gold

Morumbi Corporate (SP) Gold

Tietê Plaza Shopping (SP) Silver 
Torre Z (SP) Gold

Hotel Hilton Barra (RJ) Certified

Torre Corporativa ĹOréal (RJ) Gold

Projetos com certificação LEED
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Governança  
e ética

A confiança é a  
base do nosso  
negócio e de nossos 
relacionamentos.  
Por isso, a transparência  
e a ética norteiam  
nossas atitudes
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Conselho  
Consultivo

Acompanha e avalia o desempenho 
da Empresa, desafiando-a como 
negócio, e traz questionamentos 
voltados a contribuir para a 
perenidade da Organização. Orienta 
o Comitê Diretor sobre as melhores 
práticas de gestão, sempre sob  
a perspectiva econômico-financeira, 
social e ambiental. É formado pelo 
acionista controlador, que acumula  
a função de presidente da  
Empresa, e por dois conselheiros 
independentes, com larga 
experiência empresarial, que se 
reúnem a cada dois meses. 

Comitê  
Diretor

Executa o Planejamento Estratégico 
da Empresa e responde pela gestão 
e administração das atividades.  
É composto por quatro executivos: 
presidente, vice-presidente  
(que responde por Operações  
e Desenvolvimento de Negócios), 
CFO (que lidera o Núcleo de 
Administração & Finanças) e André 
Simões, filho de Newton Simões, 
que assume a posição de diretor 
executivo, cargo criado em 2018. 

Conselho  
de Família

Formado pela primeira e segunda 
geração da família do fundador  
da Empresa, o Conselho de  
Família tem a função de 
estabelecer o apetite a riscos  
e as diretrizes que devem ser 
consideradas nos processos de 
planejamento estratégico 
conduzidos pelo Conselho 
Consultivo e o Comitê Diretor.

Estrutura de 
governança

A Racional Engenharia conta  
com gestão profissional,  
cuja estrutura abrange  
um Conselho de Família, um 
Conselho Consultivo e um  
Comitê Diretor, além de quatro 
órgãos de assessoramento: 
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Órgãos de  
assessoramento

Comitês  
de Gestão 

Integrados 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). 

Fóruns  
de Alinhamento

Discute e dissemina conteúdo 
estratégico entre as lideranças  
e suas equipes. 

Auditoria  
Externa

Analisa as informações financeiras  
e demonstrações contábeis, de 
forma a assegurar a veracidade  
dos registros, situação patrimonial, 
saúde financeira e continuidade  
da Empresa. Com atuação 
independente, adota procedimentos 
técnicos para examinar  
a integridade, a adequação  
e a eficácia dos controles internos  
e das informações disponíveis. 

Comitê  
de Ética

Zela pela disseminação e aderência 
ao Código de Conduta — o que 
inclui o acompanhamento das 
denúncias recebidas pelo Canal 
Livre e respectivas providências —  
e pela avaliação e acompanhamento 
dos aspectos éticos da Empresa, 
seus colaboradores e da cadeia  
de suprimentos. Contribui, ainda, 
para a efetividade das iniciativas  
de compliance. De formação 
multidisciplinar, é composto pelo 
Comitê Diretor e pela gerente 
executiva do departamento Jurídico. 
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COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO
O Código de Conduta  
é disponibilizado em sua  
versão impressa para  
todos os colaboradores, 
independentemente do cargo, 
local de exercício da atividade 
ou duração da relação de 
trabalho. Tal documento,  
assim como as Políticas 
Anticorrupção e de Doação  
e Patrocínio, está disponível  
no website da Empresa,  
com livre acesso para  
os interessados. O conteúdo  
do Programa é apresentado em 
treinamento on-line para todos 
os funcionários mensalistas.

Programa  
de Integridade

Questões de compliance e conduta ética são 
abordadas no Programa de Integridade, que 
desde 2013, quando adotado de forma voluntária, 
reúne processos e procedimentos para gerenciar 
esses temas e orientar os colaboradores  
e terceiros sobre o desempenho das atividades 
de forma ética e transparente. 

Conduzido pelo Comitê de Ética, esse  
programa tem sido constantemente aperfeiçoado. 
Seguindo o planejamento de trabalhos que  
se estenderá até 2021, foram implementadas,  
em 2018, a revisão do Código de Ética e a 
incorporação de novas políticas que tratam dos 
temas “Anticorrupção” e “Doação e Patrocínio”. 
Para que essas questões sejam assimiladas  
e praticadas pelos colaboradores, serão realizados 
novos treinamentos e comunicações periódicas 
para toda a Empresa em 2019. 

Código  
de Conduta

Revisado em 2018 com base  
nos dados obtidos pelo Canal de 
Denúncias da Racional e em 
diagnóstico sobre a maturidade do 
Programa, contempla os principais 
assuntos recomendados pelos guias 
de compliance e boas práticas de 
mercado. Desde que foi publicado, 
em 2014, oferece aos colaboradores 
orientações sobre o comportamento 
que a Racional espera no ambiente 
de trabalho e nos relacionamentos 
com os públicos de interesse.  
A nova versão será divulgada  
em 2019, e será acompanhada de  
um trabalho de comunicação  
para que todos os colaboradores 
conheçam o novo conteúdo. 

Pilares do Programa de Integridade
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Política  
Anticorrupção

Complementar ao Código de 
Conduta, traz instruções para 
prevenir, detectar e tratar práticas 
e/ou comportamentos que possam 
significar ou se assemelhar a atos 
de corrupção, suborno ou propina, 
reforçando o compromisso da 
Racional com o cumprimento das 
leis aplicáveis à sua atividade,  
e com as melhores práticas de 
compliance. Lançada em 2018,  
é direcionada ao público interno  
e observa regras previstas na  
Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13)  
e demais normas aplicáveis. 

Embora o tema já fosse abordado 
no Código de Conduta, sob a clara 
diretriz de não tolerância com 
qualquer ato ilícito ou vantagens 
indevidas, a publicação de uma 
política específica visa detalhar as 
situações que podem caracterizar 
ou ser interpretadas como 
obtenção de vantagem ilícita ou 
indevida. Com isso, busca melhor 
orientar os públicos para evitar 
situações como essas e reagir em 
casos de constatação ou suspeita 
de uma ocorrência nesse sentido. 
Conheça o documento aqui.

Canal de  
Denúncias

Disponível para colaboradores, 
clientes e fornecedores 
esclarecerem dúvidas sobre  
o Código e para comunicarem 
desvios de conduta ou violações 
do documento sob condição de 
anonimato. Também são garantidas 
a não retaliação e a imparcialidade 
no tratamento das denúncias. 
Batizado como Canal Livre,  
é gerenciado por empresa terceira 
especializada, em linha com  
as melhores práticas de mercado. 
O canal está disponível no  
website da Racional.

Política de Doação  
e Patrocínio

Com regras complementares às 
instruções estabelecidas no Código  
de Conduta, Política Anticorrupção  
e demais políticas internas da Racional, 
esse documento reforça que o uso  
de doações e patrocínios com 
finalidade de obter vantagens indevidas 
ou praticar ato ilícitos, seja na esfera 
pública ou privada, é uma conduta 
proibida e não tolerada pela Racional. 
Nesse sentido, o documento, que será 
lançado em 2019, estabelece diretrizes 
para que doações e patrocínios —  
desde que de interesse da Racional —  
sejam feitos sempre de forma alinhada 
aos Valores e objetivos estratégicos  
da Empresa, e em sintonia com  
as melhores práticas de compliance. 
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Transparência 

Transparência na divulgação  
dos resultados financeiros, 
auditados por empresa externa 
independente e disponibilizados 
para as partes interessadas.

Comprometimento  
da alta direção

O apoio e envolvimento da alta 
direção da Racional nas iniciativas 
de compliance, condição 
indispensável para uma cultura 
ética e para a aplicação efetiva  
do Programa, é público.  
Está evidenciado, dentre outros 
exemplos, pela composição  
do Comitê de Ética, do qual  
fazem parte, e introdução ao 
Código de Conduta assinada pelo 
presidente da Racional.

Comitê de Ética

(Mais informações, aqui)

Análise de Risco 

(Mais informações, aqui)
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Gestão

Um modelo 
dinâmico para 
Projetos  
sob encomenda, 
que conecta  
a estratégia  
à operação
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Modelo  
de gestão
A Racional Engenharia é conduzida com  
base em um modelo nuclear, contexto no qual  
os clientes são o centro das atenções.  
No encerramento de 2018, a Empresa contava 
com quatro Núcleos: Desenvolvimento de 
Negócios, Operações, Gestão de Pessoas  
e Administração & Finanças, esses dois  
últimos com alteração das lideranças em 2018.  
Os executivos dessas frentes têm a 
responsabilidade de colocar o Planejamento 
Estratégico em prática e zelar pela perenidade 
dos negócios. 

NÚCLEOS CORPORATIVOS:

DDN – NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
OPE – NÚCLEO DE OPERAÇÕES
GDP – NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS
AFI – NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS

ESTRUTURA  
ORGANIZACIONAL

VICE-PRESIDENTE

AFIGDPDDN OPE

PRESIDENTE / CEO

CONSELHO CONSULTIVO
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necessárias para atingir a alta performance  
são estabelecidas, planejadas, executadas  
e monitoradas. 

Contribui, portanto, por meio de processos, 
ferramentas e capacitação contínua de pessoas, 
o que mitiga a existência de problemas 
construtivos sistêmicos, riscos de imagem  
e performance, e reflexos em custos. 

Ao longo do ano, a área da Qualidade 
promoveu capacitações e treinamentos em 
diversos níveis da organização, buscando 
garantir que os melhores profissionais sejam 
alocados nos diversos Projetos. 

Todas essas iniciativas estão em linha com 
uma premissa da Racional: o orgulho de fazer 
bem e de forma definitiva.

Um dos destaques, em 2018, é a atuação  
da área de Qualidade. Subordinada à Diretoria  
de Engenharia, que é parte do Núcleo de 
Operações, interage com os Projetos, em  
todas as suas fases — orçamento, pré-
construção, planejamento, construção  
e pós-obra —, com o objetivo de aumentar  
a eficiência da empresa, garantir a conclusão 
das tarefas e diminuir o retrabalho.

A área permeia toda a operação da  
Empresa, de forma a garantir que os padrões  
de performance e desempenho esperados  
para o produto entregue sejam de fato  
atingidos. Nesse sentido, a qualidade  
é definida por Acordo de Nível de Serviços  
(SLA, na sigla em inglês), em que as ações 

A área de Qualidade 
interage com 
os Projetos em 
todas as suas 
fases, garantindo 
os padrões de 
performance  
no produto final 
entregue para  
nossos clientes
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As atividades da Racional são pautadas pelos 
Projetos para os quais é contratada. 

Para reforçar a condução autônoma pelas 
respectivas lideranças, necessária para  
o sucesso dos Projetos, a Racional conta  
com o Programa Racional de qualidade  
e desempenho (PRqd). Criado pela própria 
Empresa, permite formatar um modelo  
de gestão adaptado à realidade de cada  
Projeto. Inspirado na metodologia PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge), 
define metas de desempenho e organiza  
os processos das obras, de acordo com os 
respectivos requisitos. 

Os Projetos são auditados mensalmente  
pelas áreas corporativas e por empresas 
independentes, rotina que busca verificar  
o cumprimento de processos, procedimentos 
administrativos e documentação trabalhista. 
Outros aspectos supervisionados são  
a exposição contratual e temas relacionados  
à segurança e saúde ocupacional, além  
de questões referentes à cadeia produtiva  
e aspectos socioambientais.

A gestão é feita  
de forma 
descentralizada,  
para que cada Projeto  
seja conduzido por 
equipes específicas 
e com objetivos 
condizentes para  
cada realidade

Atingir a excelência operacional é uma meta 
constante da Empresa. Assim, em 2018 foi  
criado o Projeto Gestão de Performance, que 
estabeleceu uma metodologia de revisão  
de processos, de ferramentas e de estrutura 
voltados ao planejamento e custos, com  
o objetivo de garantir alta performance ao  
modelo de gestão e governança da Racional.

Por meio dele, foram redefinidos processos 
com foco em qualidade e produtividade e criados 
indicadores que possibilitam o direcionamento, 
controle e monitoramento dos Projetos, em todo  
o ciclo de vida, abrangendo desde o orçamento 
até o pós-obra. Com isso, a Empresa tem 
facilitado e agilizado a identificação de 
ineficiências. O Projeto é conduzido de forma 
multidisciplinar, com a participação de quase todas 
as áreas, reforçando mais uma vez a importância 
da colaboração na Racional. 

Gestão  
de Projetos
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A Racional Engenharia é reconhecida por ser  
uma das empresas com melhores resultados  
na área de Segurança e Saúde Ocupacional.  
Os dados confirmam essa percepção. A taxa  
de frequência de acidentes registrou 2,77  
em 2018, número inferior ao alcançado no  
ano anterior. A taxa de gravidade, por sua vez, 
também decresceu, para 26,87. Ambos os 
números são classificados como muito bons pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT)1.

Esse resultado reflete o fato de o  
planejamento da construção ser feito sob  
o olhar de segurança. A Empresa tem  
o compromisso de oferecer processos 
construtivos mais seguros, o que inclui ações 
preventivas, como treinamentos e palestras  
de conscientização, promovidas para  
conscientizar os colaboradores e os trabalhadores 
das empresas contratadas sobre a importância  
de boas práticas no ambiente de trabalho.  
A Empresa também realiza campanhas de  
saúde, vacinação e programas odontológicos. 
Adicionalmente, é feito acompanhamento  
técnico nas obras. 

Segurança 
e saúde 
ocupacional

1  Indicadores consideram  
o desempenho da Racional e das 
empresas contratadas que atuam 
nos canteiros de obra.

40,99

2016

28,94

2017

26,87

2018

taxa de gravidade

taxa de frequência

2016 2017

2,77

2018

2,91
4,76

A Racional  
é reconhecida  
como referência  
em segurança  
e saúde ocupacional  
no mercado de 
construção civil
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Nessas ocasiões, é avaliada a eficácia das 
medidas adotadas, sempre com o objetivo de 
contribuir para reduzir riscos e acidentes,  
e eliminar doenças ocupacionais, melhorando  
a saúde dos trabalhadores. Essa rotina  
é complementar às auditorias internas 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.

Um dado que traduz a eficácia das ações é a 
queda do absenteísmo por situações de doença. 
Em 2018, a média na Racional foi de 0,44,  
bastante inferior a do setor, que alcançou 2,7.

Todas essas práticas 
passam por  
auditorias externas, 
promovidas com o 
objetivo de monitorar  
o desempenho  
de cada canteiro de 
obra nas questões 
relacionadas  
à Segurança do 
Trabalho e Saúde 
Ocupacional (SSO)

índice de absenteísmo
(atestado médico)

0,85

2016

0,52

2017

0,44

2018
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Destaque em segurança

Uma forma usada pela Racional para estimular 
boas práticas em Segurança do Trabalho  
e Saúde Ocupacional, e reconhecer o empenho 
dos colaboradores nesse tema, são  
as Olimpíadas de Segurança. A iniciativa cria  
uma sadia competição entre as obras. Ganham 
destaque as que acumulam o maior número  

de horas-homem trabalhadas sem acidentes  
com afastamento. Esse lugar, em 2018,  
coube à obra do Shopping Park Sul, em Volta  
Redonda (RJ), que atingiu a marca de 500 mil  
horas-homem trabalhadas sem acidentes com 
afastamento. Recebeu, portanto, o troféu ouro, 
prêmio máximo da disputa. 

INDICADORES SETORIAIS DE SAÚDE 
E SEGURANÇA 

Com o objetivo de contribuir para a melhoria 
contínua das práticas no setor, a Racional 
participa do grupo de construtoras que  
se reuniu, sob a coordenação do Seconci-SP 
(Serviço Social da Construção), para criar 
indicadores que permitam mensurar  
os avanços das empresas de construção civil 
nesse tema. O objetivo da iniciativa é 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.  

O estudo atualmente em curso pretende 
unificar diferentes indicadores de Segurança 
do Trabalho e levantar os custos gerados 
por acidentes. Também quer dar evidência 
aos impactos negativos sobre imagem das 
empresas frente às ocorrências de incidentes.
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O Comitê Diretor é a instância responsável  
pelo gerenciamento de riscos da Empresa.  
Para exercer esse papel, baseia-se na Matriz  
de Riscos Corporativos e é apoiado por  
equipes multidisciplinares que integram  
as reuniões mensais de acompanhamento  
de desempenho dos Projetos e dos negócios. 

Reuniões de acompanhamento 
de desempenho dos Projetos 

Realizadas mensalmente para seguir, de  
perto, o desempenho dos Projetos que estão  
em execução, passaram a incorporar um olhar 
mais apurado para a análise de riscos em 2018. 
Houve avanços na integração de diversas  
áreas na discussão desses temas, como 
operação, departamentos corporativos e Alta 
Direção, levando ao compartilhamento de 
percepções e a resultados satisfatórios em 
termos de propostas de ações preventivas  
e corretivas, em sintonia com o empenho de 
integrar a gestão de riscos com a estratégia  
de negócios e com a postura colaborativa que  
tem permeado a gestão da Empresa. 

Gestão  
de riscos

Matriz de riscos  
corporativos 

Atualizada periodicamente, permite identificar, 
com antecipação, a exposição a riscos  
nas diversas frentes, em linha com  
o Planejamento Estratégico da Empresa. 
Considera todas as etapas dos negócios,  
como as relacionadas a aspectos regulatórios, 
reputação, responsabilidade pela cadeia 
produtiva, entre outros. 
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Treinamento de gestão 
contratual

Fazer com que as condições dos contratos 
firmados entre a Racional e os clientes 
sejam conhecidas pelas pessoas envolvidas 
nos Projetos é um fator crucial para  
engajá-las nos objetivos estabelecidos  
e, consequentemente, para alcançar  
o sucesso dos empreendimentos. Como  
os contratos refletem o que foi tratado, 
como deve ser feito, o que cada parte 
assumiu de obrigação para garantir  
o resultado e também o que é proibido, 
dominar tais condições e monitorar se  
as partes estão em dia com suas obrigações 
é uma das principais ferramentas para  
a gestão de riscos. 

Dada a importância de disseminar essas 
informações, a Racional reforçou, em 2018,  
a agenda de treinamentos específicos  
com as equipes que executam os Projetos. 
Liderados pelos Gerentes de Obra e com  
o apoio da Área Jurídica, os treinamentos 
buscam disseminar os pontos de maior 
relevância e riscos identificados na fase  
de negociação. Esse modelo é recente, 
adotado em 2018. Antes, era ministrado 
exclusivamente pelo Jurídico. A mudança 
buscou incentivar o protagonismo  
de cada equipe na troca de experiências  
para identificar as soluções de gestão  
e mitigação de riscos. Ao longo do ano, 
aconteceram nas obras em andamento. 
Além das equipes locais, os eventos 
contaram com a participação das lideranças 
do escritório central. 
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Marca

Com 47 anos de atuação, a Racional Engenharia  
é reconhecida no setor de Engenharia  
e Construção Civil principalmente por dois 
atributos: confiabilidade e proximidade com  
os clientes. É um atributo de enorme valor, 
cultivado pela Empresa de forma constante. 
Afinal, impacta diretamente a imagem  
e a reputação da Racional. Por isso, há  
empenho no gerenciamento ininterrupto da 
capacidade de entrega e da qualidade de  
seus empreendimentos, além de atenção  
à forma com que a Empresa e seus 
colaboradores se relacionam com os clientes  
e demais públicos de interesse. 

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. 

Para a Racional Engenharia, os ativos  
intangíveis permeiam — e guardam relação 
direta — com suas dimensões estratégicas:  
Valor, Mercado, Gestão e Gente.  
Dessa forma, quatro aspectos se destacam  
no dia a dia das operações: Marca, Capital 
Humano, Inovação e Gestão do Conhecimento. 
Embora intangíveis, são cruciais para  
a perenidade da Companhia.

Ativos 
intangíveis
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Inovação

As rotinas de planejamento e controle na 
Racional têm feito uso crescente das tecnologias 
disponíveis. Um exemplo é o VDC, sigla  
em inglês de Projeto e Construção Virtual.  
Como o próprio nome sugere, tal tecnologia 
viabiliza a gestão de Projetos, utilizando como 
core a ferramenta BIM (sigla em inglês de 
Modelagem de Informações da Construção), 
que cria modelos virtuais para:

■ Integrar dados de todas as disciplinas  
  do projeto, como estrutura,   
  instalações e acabamento
■ Planejamento executivo e suporte  
  à produção
■ Extração de quantitativos para  
  estimativas de custo
■ Eficiência energética
■ As-Built e gestão de facilities 

VDC + BIM:  
maior precisão,  
produtividade e eficiência  
na gestão da construção
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Orientado para tirar o máximo possível dessas 
informações, o VDC agrega valor em cada etapa  
do ciclo de vida dos Projetos, desde a fase de 
conceituação até a operação e manutenção do 
empreendimento. Confere, por exemplo, precisão  
e velocidade nos levantamentos e condições 
existentes, conseguindo verificar interferências 
geométricas para prever e evitar problemas 
futuros. Também permite simular cenários no 
modelo, o que garante a qualidade do 
empreendimento. Além disso, dá a possibilidade 
de acompanhar, em tempo real, as premissas  
do projeto e atualizar o orçamento, verificando  
se há desvios, entre outras atividades, tais como 
acompanhamento do planejamento executivo, 
dando agilidade para as reuniões de restrição, 
momento em que são eliminados os riscos  
e resolvidas as restrições para dar ritmo à obra.

Ao permitir a visualização completa em 3D  
do escopo que será realizado, assegura ao cliente 
que os Projetos serão desenvolvidos dentro das 
questões técnicas e de preço inicialmente 
determinadas, em prazos menores e garantindo  
o CAPEX definido no início do contrato.  

Contribui, portanto, para um acompanhamento 
mais próximo e contínuo da obra, aprimorando  
a vocação de “engenheirar” da Racional  
e aportando resultados aos Projetos.

A eficiência do VDC decorre de ambientes 
colaborativos, como os que têm sido cada vez mais 
fomentados na Racional, integrando não apenas  
os seus colaboradores, mas também a cadeia 
produtiva que, em suas diferentes especialidades, 
fornecem informações ao BIM, desde a fase de 
orçamento até a execução da obra.

Parte de um contexto ainda maior, de uso 
crescente de tecnologia e da transformação digital 
em curso, essas ferramentas são alguns exemplos 
do que a Racional entende como parte do processo 
de inovação na indústria da engenharia e construção. 
Para a Empresa, o tema está relacionado a serviços 
e soluções mais inteligentes, adaptáveis à realidade 
de cada Projeto e de transformação do segmento. 
O objetivo é garantir qualidade e alto desempenho 
aos empreendimentos, de forma a atender  
às necessidades dos clientes e ao mesmo tempo 
desafiar os processos atuais de produção na 
construção civil, aumentando a produtividade. 

Outra novidade, no ano, foi a capacitação  
da liderança e equipes operacionais no tema  
Lean Construction. Trata-se de uma filosofia  
de gestão da produção voltada a ganhar 
produtividade e evitar desperdício de recursos  
e tempo, sempre com foco em resultados.  
Em 2018, esse conceito passou a ser  
introduzido na Racional durante o redesenho  
dos processos de planejamento e custos  
e no controle da produção. 

Lean construction: 
ganho de 
produtividade  
e foco em  
resultados
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Capital humano

A gestão de pessoas é um dos pilares da 
estratégia de negócios. Por isso, a Racional  
tem o compromisso de oferecer aos seus 
colaboradores oportunidades de aprendizado  
e de desenvolvimento de habilidades, com 
investimentos em treinamentos e capacitações, 
além de incentivos para que os ambientes  
de trabalho sejam cada vez mais colaborativos, 
estimulando o potencial desse público. 

Gestão do conhecimento

A Racional realiza diversas iniciativas para 
preservar e disseminar entre os colaboradores  
a inteligência corporativa adquirida nos Projetos. 
Dentre elas estão as divulgações de boas práticas 
na intranet da Empresa, a atuação das áreas de 
Governança Operacional e Qualidade, que por 
natureza são responsáveis por apoiar na unificação 
de processos e compartilhamento de lições 
aprendidas na Companhia, e até mesmo  
a realização de fóruns internos específicos. 
Nesses espaços são debatidos os aprendizados 
nos Projetos e apresentados os resultados  
das Pesquisas de Satisfação dos Clientes, 
realizada anualmente. Essas atividades permitem 
correções de rumo durante a execução dos 
Projetos em andamento.

Na busca pela melhoria contínua, a Racional 
pretende fortalecer os processos corporativos 
em todos os níveis da Organização e estabelecer 
uma estrutura voltada para a qualidade total. 
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Relacionamentos

Estabelecemos 
vínculos  
de confiança  
e prezamos 
por relações 
duradouras
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Como empresa de serviços, a Racional depende, 
em grande medida, de seu capital humano  
para se destacar e se diferenciar. Por essa  
razão, busca oferecer um ambiente de trabalho 
saudável, motivador e desafiante, em que  
todos se sintam valorizados e estimulados para 
desenvolverem habilidades e competências. 
Nesse sentido, foi concebido um novo  
modelo de remuneração variável em 2018,  
que reconhece o ambiente mais colaborativo  
e traz mais consistência e alinhamento  
à contribuição individual e de Projetos aos 
resultados globais da Empresa. 

O estímulo a um ambiente colaborativo,  
para a Racional, ganha importância crescente.  
Por isso, a troca de ideias e conhecimentos  
é estimulada, inclusive passando a ser um dos 
critérios de avaliação e meritocracia a partir  
de 2019. Outro aspecto bastante trabalhado  
é a capacitação e ações de desenvolvimento.  
A Empresa promove treinamentos específicos, 
focados no desenvolvimento técnico e de 
habilidades conforme a área de atuação dos 
colaboradores. Também desenvolve outras ações: 

Programa de capacitação  
em gestão e tecnologia da 
construção (GTEC)
Tem o objetivo de oferecer aperfeiçoamento 
técnico e de gestão de obras, e inicialmente era 
direcionado a colaboradores da área de Produção  
e Projetos. Em 2018 foi estendido às equipes  
das áreas de Orçamento e Cadeia Produtiva.  
Por meio dele, os participantes discutem temas 
críticos do dia a dia nos Projetos, de forma a elevar 
a excelência operacional e aprimorar a qualidade 
das entregas. É composto por oito módulos  
que tratam de temas diversos, como desempenho  
de edificações e gestão contratual, sistemas  
de vedações e instalações, entre outros. 
Participaram do GTEC, no ano, 50 colaboradores. 

Colaboradores

Estimulamos um 
ambiente saudável, 
colaborativo  
e desafiante
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Desenvolvimento 
comportamental

Foram realizados, em 2018, dois novos 
treinamentos: o “Líder Coaching”, oferecido  
com o intuito de transmitir conceitos 
relacionados ao processo de coaching e às 
características esperadas dos profissionais  
que buscam melhorar sua capacidade de  
liderar, independentemente de seu cargo,  
e “Comunique-se de forma eficiente”,  
que apresentou técnicas de comunicação que  
podem contribuir para o melhor desempenho 
nas funções e rotinas de trabalho. Abertos  
à participação de todos os colaboradores,  
são organizados de forma a reunir turmas 
diversificadas, estimulando a troca de  
ideias e aprendizados. No treinamento de  
Líder Coaching participaram 63 pessoas.  
No Comunique-se, 82 colaboradores.

Política de incentivo  
ao estudo

Por meio de subsídios para cursos de graduação, 
pós-graduação, MBA e idiomas, a Racional  
busca estimular os colaboradores a buscarem 
desenvolvimento contínuo. Na concessão desse 
benefício, é necessário que os colaboradores 
atendam a alguns requisitos, como tempo de 
empresa e afinidade entre o tema de estudo  
e as atividades que desempenha. No ano,  
16 funcionários foram beneficiados com bolsas 
de estudo. 

Summer job

O programa é voltado a universitários em 
período de férias, com duração de dois meses. 
A iniciativa busca propiciar experiências práticas 
aos participantes, permitindo que conectem  
o aprendizado em sala de aula com as rotinas 
operacionais da Empresa. Além disso, estreita  
a relação com a universidade, oxigenando 
processos organizacionais e fortalecendo a marca 
da Racional diante do público universitário.  
No final do programa, os estudantes apresentam 
sugestões de melhorias nas áreas de atuação. 
Em 2018, segundo ano em que o Summer Job 
foi oferecido, participaram quatro estudantes da 
Universidade Politécnica (Poli-USP). 
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Gestão de recursos humanos
A Empresa utiliza diversas ferramentas para  
o gerenciamento do tema, dentre as quais: 

Pesquisa de clima 
organizacional
Como ocorre todos os anos, a Racional 
Engenharia promoveu, em 2018, nova edição  
da Pesquisa de Clima. Verificou-se alto  
nível de satisfação dos colaboradores por 
trabalhar na Empresa (84%), novamente 
superando o resultado apurado no ano anterior 
(82%). Ambiente de Trabalho e Segurança  
foram itens de destaque na evolução da 
satisfação. Os colaboradores também 
perceberam melhora significativa na forma  
de liderança, em especial no relacionamento 
com a equipe, a autonomia e os feedbacks 
constantes. O aprimoramento no modelo  
de gestão dos contratos, planejamento e 
qualidade, além de uma relação mais próxima  
e de parceria entre o escritório central  
e as obras, foram outros pontos citados. 

Realizada todos os anos desde 2015, a pesquisa 
tem abordagem qualitativa e quantitativa,  
com questionário on-line e reuniões com  
grupos de colaboradores. A adesão à pesquisa  
de 2018 foi de 92%, superando a marca  
do ano anterior, de 71%. A partir dos  
resultados, a Racional busca aprimorar as 
questões indicadas. 

2015 2016 2017 2018

76

81 82
84 Avaliação  

de competências
Avalia o desempenho dos colaboradores mensalistas, 
em que são combinados resultados e alcance de 
metas com comportamentos individuais. É a base 
para a elaboração do PDI (Plano de Desenvolvimento 
Individual) do ano seguinte e para as ações  
de reconhecimento praticadas na Empresa, que 
abrangem desde a concessão de incentivo  
ao estudo até a promoção ou aumento salarial. 

RECONHECIMENTO POR TEMPO DE EMPRESA
Todos os anos, a Racional homenageia  
os colaboradores com mais tempo de casa, 
em linha com a essência da Empresa, de 
valorizar a lealdade e o comprometimento 
das pessoas. Em 2018, foram reconhecidos 
12 colaboradores: dez por 10 anos e dois  
por 20 anos de trabalhos prestados.
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Perfil dos colaboradores
No encerramento de 2018, a Racional Engenharia contava, 
em seu corpo de colaboradores, com 415 profissionais, 
número similar ao observado no ano anterior. Esse total 
apresenta as seguintes proporções em relação à divisão  
por gênero, regime de trabalho e faixa etária:

2015 2016 2017 2018

divisão por  
gênero

27

73

22

78

30

70

33

67

2015 20172016 2018

divisão por  
regime de trabalho

35
31

56

44

65

49 51

69

2015 2016 2017 2018

divisão por  
faixa etária

28

54

18

30

57

13

30

56

14

29

56

15

dos cargos de  
liderança são ocupados  
por mulheres

29%
< 30 ANOS

DE 30 A 50 ANOS 

> 50 ANOS

HORISTAS

MENSALISTAS

MULHERES

HOMENS
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Clientes
Os esforços empreendidos pela Racional  
são direcionados a um objetivo único:  
a satisfação dos clientes. Dentro dessa meta, 
mobiliza recursos humanos — técnicos e de 
gestão —, interagindo e estabelecendo  
vínculos de confiança, reconhecimento  
e fidelização.

Em suas atividades, a Racional busca  
reforçar e materializar sua Promessa de Marca. 
Com o intuito de verificar a percepção desse 
público sobre essas questões e sobre a qualidade 
dos serviços prestados, a Empresa realiza uma 
Pesquisa de Satisfação. Com periodicidade anual, 
permite levantar informações que contribuirão 
para melhorias, como o aprimoramento da  
gestão dos contratos, além de ser um canal de 
comunicação direta com esse público. 

Cadeia produtiva
O relacionamento com os fornecedores vem 
migrando para interações cada vez mais 
participativas, reforçando nossa relação de parceria. 
Essa prática está em linha com a ênfase que  
a Racional tem dado à construção de ambientes 
cada vez mais colaborativos. Em vários Projetos,  
a Empresa contou com a expertise da cadeia 
produtiva para estudar e desenvolver propostas.
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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. 

Associações 

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. 

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

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. 
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Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras  
da Racional Engenharia Ltda. (Empresa),  
que compreendem o balanço patrimonial em  
31 de dezembro de 2018 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 2018, 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.

Relatório dos 
auditores 
independentes 
sobre as 
demonstrações 
financeiras
Aos  
Administradores e aos cotistas da  
Racional Engenharia Ltda. 
São Paulo, SP
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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, 
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  
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.

Responsabilidades da 
administração pelas 
demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração  
e pela 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 e 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.
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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. 

■ 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,  

SÃO PAULO, 29 DE MARÇO DE 2019

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
CRC SP014428/O-6

WAGNER PETELIN
CONTADOR CRC 1SP142133/O-7
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Balanços patrimoniais
EM 31 DE DEZEMBRO  
DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

  2018 2017
ATIVOS

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 97.383 2.265

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.743 34.444

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 6.793 20.926

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 652 10.746

ATIVO FISCAL CORRENTE 2.441 1.815

OUTROS CRÉDITOS 648 722

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 128.660 70.918

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 225 381

DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.857 1.845

ATIVO FISCAL DIFERIDO 12.279 12.865

OUTROS CRÉDITOS 437 398

TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 14.798 15.489

INVESTIMENTOS 85 85

IMOBILIZADO 564 762

INTANGÍVEL 7.670 7.755

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 23.117 24.091

TOTAL DO ATIVO 151.777 95.009

As demonstrações financeiras 
contendo as notas explicativas estão 
disponíveis no nosso site

  2018 2017
PASSIVOS

FORNECEDORES 12.246  9.387

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 12.989  13.767

PASSIVO FISCAL CORRENTE 2.200  3.189

IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 2.394  –

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 79.317  31.592

PROVISÃO PARA GARANTIA DE OBRAS 5.710 7.602

OUTRAS CONTAS A PAGAR 928 1.216

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 115.784 66.753

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 1.023 1.914

FORNECEDORES 48  2.748

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 4.856  3.652

PROVISÃO PARA GARANTIA DE OBRAS 2.245  805

BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 3.172  3.877

OUTRAS CONTAS A PAGAR 134 172

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.478  13.168

TOTAL DO PASSIVO 127.262 79.921

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 21.615 21.615

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (145) (1.312)

(PREJUÍZOS) LUCROS ACUMULADOS 3.045 (5.215)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.515 15.088

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 151.777 95.009
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Demonstrações 
de resultados
EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

  2018 2017
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 651.800 279.542

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (596.182) (262.151)

LUCRO BRUTO 55.618  17.391

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS (46.788) (42.147)

DEPRECIAÇÕES (209) (310)

AMORTIZAÇÕES (572) (953)

OUTRAS RECEITAS 1.035 384

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS E IMPOSTOS 9.084 (25.635)

 

RECEITAS FINANCEIRAS 3.803 6.356

DESPESAS FINANCEIRAS (500) (1.169)

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 3.303 5.187

 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 12.387 (20.448)

 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES (3.466) –

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS (661) 7.060

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 8.260 (13.388)

As demonstrações financeiras contendo as notas 
explicativas estão disponíveis no nosso site
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Demonstrações 
de resultados 
abrangentes
EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

  2018 2017
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 8.260 (13.388)

REMENSURAÇÃO DO PASSIVO DE BENEFÍCIO DEFINIDO 1.167 (731)

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL 9.427 (14.119)

As demonstrações financeiras contendo as notas 
explicativas estão disponíveis no nosso site
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Demonstrações 
das mutações 
do patrimônio 
líquido
EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

SALDO EM 1.1.2017 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

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO – – 8.260 8.260

GANHOS SOBRE AS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS – 1.093 – 1.093

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  

SOBRE AS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS – 74 – 74

SALDO EM 31.12.2018 21.615 (145) 3.044 24.515

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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Demonstrações 
de fluxos  
de caixa
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

  2018 2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO (PREJUIZO) ANTES DOS IMPOSTOS 12.387 (20.448)

AJUSTES PARA:

 DEPRECIAÇÕES 209 310

 AMORTIZAÇÕES 572 953

 JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (465) (5.868)

 REVERSÃO/ CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO PARA GARANTIA EM OBRAS (452) 2.806

 PROVISÃO PARA BENEFÍCIO A EMPREGADOS 388 447

 BAIXA/ PERDA NA VENDA DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL – 29

 CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS 6.571 3.111

  19.210 (18.660)

VARIAÇÕES EM: 

(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS

 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 14.289 33.386

 ATIVO FISCAL CORRENTE (627) (1.242)

 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 10.094 147

 DEPÓSITOS JUDICIAIS (12) 10

 OUTROS CRÉDITOS 35 1.866

AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS

 FORNECEDORES 159 (9.902)

 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 47.725 (11.442)

 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (1.669) (2.947)

 PASSIVO FISCAL CORRENTE (989) (3.291)

 OUTRAS CONTAS A PAGAR (326) (54)
As demonstrações financeiras contendo as notas 
explicativas estão disponíveis no nosso site
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  2018 2017
CAIXAS GERADOS PELAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS 87.889 (12.129)

 PAGAMENTO DE CONTINGÊNCIAS (5.367) (2.443)

 IMPOSTOS PAGOS SOBRE O LUCRO (1.072) –

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTES DAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS 81.450 (14.572)

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

 APLICAÇÕES FINANCEIRAS, LÍQUIDAS 14.166 32.273

 AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO E DE BENS INTANGÍVEIS (559) (520) 

 CONTA CORRENTE A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS – 91

 CAIXA PROVENIENTE DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 61 53

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 13.668 31.897

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

 DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS – (30.205)

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO – (30.205)

AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 95.118 (12.880)

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 1O DE JANEIRO 2.265 15.145

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO  97.383 2.265

As demonstrações financeiras contendo as notas 
explicativas estão disponíveis no nosso site

A RACIONAL      ■      NEGÓCIOS      ■      ESTRATÉGIA      ■      GOVERNANÇA E ÉTICA      ■      GESTÃO      ■      RELACIONAMENTOS     ■     DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
Racional Engenharia 
Av. Chedid Jafet 222  bloco D  3o andar 
04551-065  São Paulo  SP 
www.racional.com 

COORDENAÇÃO E REVISÃO
Racional Engenharia  
Ana Paula Arvelos  
Comunicação Corporativa/  
Núcleo de Desenvolvimento  
de Negócios 

TEXTO
Soraia Duarte

PROJETO GRÁFICO
Claudia Warrak


