
Relatório Anual 2006

Demonstrações Financeiras 2006  
auditadas por:
Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores independentes

AFE10138_04RelattorioAnual21x30.2   2 6/28/07   7:18:21 PM



AFE10138_04RelattorioAnual21x30.4   4 6/28/07   7:18:48 PM



Mensagem do Presidente

AFE10138_04RelattorioAnual21x30.5   5 6/28/07   7:18:48 PM



MOVIDA A DESAFIOS

O ano de 2006 merece ser celebrado. Primeiro, a Racional completa 35 anos.
Não bastasse seu aniversário, talvez seja ainda mais significativo o clima  
de jovialidade e motivação que ela proporciona. Efetivamente incorporamos,  
com maturidade, o espírito do “eterno aprendiz”.

O tempo, sem dúvida, foi o maior mestre. Vivemos intensamente a euforia do  
“milagre brasileiro” na década de 70, quando nossa economia cresceu em ritmo  
acelerado, impulsionada por fortes incentivos estatais. Soubemos administrar  
essa onda mesmo com a empresa recém-criada e com seus processos ainda  
frágeis. Em seguida, desafiamos com criatividade a estagnação produtiva das 
décadas seguintes, sem abalar nossas esperanças, mas sempre dedicados  
a aperfeiçoar nossa vocação, consolidando uma forte cultura empresarial.  
Expandimos para além do segmento industrial nossa atuação atendendo  
aos novos empreendimentos que surgiam, tais como: Shopping Centers,  
Hotéis e Hospitais, Edifícios Corporativos, Telecom e outros.

Hoje, o cenário mudou. Estamos diante de perspectivas promissoras.  
Os fundamentos da economia se consolidam dia após dia. A inflação dominada.  
Os juros seguem trajetória de queda, o ambiente externo é favorável e o setor  
produtivo volta a investir. Ao que tudo indica, um novo ciclo de progresso está  
começando, agora porém, com o crescimento da economia de forma sustentável.

Estamos totalmente estruturados para enfrentar esse desafio. O que mais  
fizemos nesses anos foi manter a empresa em movimento. Estabelecemos 
como um de nossos princípios a manutenção de um processo de melhoria  
continuada, criando novas modelagens de serviços, buscando novos  
conhecimentos, incorporando novas tecnologias e principalmente ampliando  
nosso repertório de soluções.   

Essa atitude é decorrência, também, de outra característica da Racional. Desde  
o início, buscamos entender e atender nossos clientes. Assim, estabelecemos  
como nossa missão a geração de valor aos seus investimentos, contribuindo  
para seu sucesso e minimizando riscos. Por isso, a fidelização de clientes é tão  
expressiva - 70% de nossa carteira de contratos é formada por repeaters.

Com isso, a rede de relacionamentos decorrente constitui nosso maior patrimônio,  
e o reconhecimento pelo nosso trabalho seu principal fundamento. Em 2006,  
novamente, tivemos a satisfação de sermos escolhidos como a Empresa de  
Engenharia do Ano, pela revista O Empreiteiro e pela conquista inédita na  
América Latina da certificação Q1, reconhecimento internacional concedido pela  
Ford Motors Company aos seus melhores fornecedores, habilitando-nos a atuar  
em todas suas instalações no mundo.
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OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

Atentos aos indicadores da conjuntura econômica e amparados pela nossa  
reconhecida  performance na implantação de empreendimentos, incorporamos 
uma nova modelagem de negócio para nossos clientes – as Operações Estruturadas. 
Também chamadas de built-to-suit, a Racional assume o investimento na  
compra de terrenos, desenvolvimento de projetos, licenciamentos e a construção. 
Com esse modelo, através de contratos de locação, proporcionamos além  
de uma instalação certificada para uso corporativo ou industrial, uma liberação  
de capital imobilizado e otimização na gestão de seus ativos. Junto com essa 
atividade, passamos, também, a gerir recursos financeiros, próprios e de terceiros, 
colocando em prática uma antiga atitude já incorporada à nossa cultura – da 
Governança Corporativa.

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE

A idéia de responsabilidade sócio-ambiental nasceu junto com nossa fundação.  
Ela é, de certa forma, a expressão de um de nossos princípios, o da Interdependência.
A partir dessa conscientização, reconhecemos através de nossas ações o fato  
de estarmos todos interligados, e de que apesar da competição a qual nos  
submetemos, a cooperação é fundamental.
Pioneira em seu segmento, a Racional conquistou as certificações ISO:9001,  
ISO:14001 e OHSAS:18001 e tem seu Sistema de Gestão Ambiental reconhecido  
pela excelência e pela capacidade de influência e orientação para todos os canteiros  
de obras e seu entorno.
Entre nossos programas de responsabilidade social vale destacar entre outros, 
o “Educar é Crescer”. Neste ano ele completa 20 anos de atuação ininterrupta 
através da alfabetização e educação básica de funcionários e sua correspondente 
inclusão social. Atingimos a notável marca de 3.000 pessoas atendidas, sendo 
seu conteúdo pedagógico reconhecido pelo MEC-Ministério da Educação  
e estendidos a temas de saúde, higiene e segurança do trabalho, preservação  
do meio ambiente e cidadania.

O FUTURO

Após mais de duas décadas de estagnação do setor produtivo e excessiva escassez 
de capitais, esse novo horizonte de possibilidades é altamente estimulante.
Nossos resultados econômicos e financeiros que apresentamos a seguir já refletem 
esse novo contexto e as projeções futuras nos colocam diante ao desafio de 
realizar um minucioso planejamento estratégico como plataforma de sustentação  
a este ciclo virtuoso que esperamos compartilhar com toda a comunidade.  

Newton Simões 
Presidente
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PERFORMANCE OPERACIONAl

A receita equivalente ou faturamento equivalente é a medida que demonstra o 
montante total realizado nos contratos de construção, em obras na modalidade 
Empreitada, Administração ou Preço Máximo Garantido (PMG).

Apuração da receita equivalente: 

• Obras por Empreitada
Considera faturas da Racional emitidas para o cliente e faturas de materiais  
e empreiteiros que, eventualmente, são de escopo contratual, mas seu  
faturamento é diretamente em nome do cliente.

• Obras por Administração ou Preço Máximo Garantido (PMG)
Considera faturas de materiais, equipamentos e mão-de-obra em nome do  
cliente, além de custos indiretos e a taxa de remuneração/overhead faturados  
pela Racional para o cliente.

Receita Equivalente (R$ milhões)

2006

   Receita Equivalente

2005 (Projeção) 2007

356.655318.433 600.000
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2003 2004 2005 2006 2007

   RESUlTADO líqUIDO

     (em milhões de R$)

(*Projeção)
2003 2004 2005 2006 2007

   RECEITA EqUIVAlENTE

     (em milhões de R$)

(*Projeção)

221,04

266,70

318,43

356,66

600,00

4,74

1,23
1,86

5,61

13,84

2003 2004 2005 2006 2007

   EBITDA

     (em milhões de R$)

(*Projeção)
2003 2004 2005 2006 2007

   MARgEM CONTRIBUIÇãO

     (em milhões de R$)

(*Projeção)

6,62

2,36

4,79

7,07

18,35

16,46

12,17

15,06

18,49

32,29
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Nota
explicativa 2006 2005

(Não auditado)

BAlANÇOS PATRIMONIAIS lEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO  
DE 2006 E DE 2005

ativo

4 

5 

6 

7 

6 

7 

8 

9 

  

4.525 

11.955 

10.220 

8.510 

851 

454 

2.800 

218 

39.533 

6 

791 

- 

2.808 

1.063 

248 

4.916 

44.449 

1.285

2.385

8.129

-

158

907

-

114

12.978

3

8.510

4.832

2.949

832

271

17.397

30.375

CirCulante

Caixa e bancos 

Aplicações financeiras

Contas a receber de clientes

Contas a receber de partes relacionadas

Impostos a recuperar

Adiantamentos a fornecedores 

Outros créditos a receber

Outras contas a receber

total do ativo circulante

nÃO CirCulante

Cauções trabalhistas   

Contas a receber de partes relacionadas

Outros créditos a receber

Permanente:

Investimentos

Imobilizado líquido

Intangíveis

total do ativo não circulante

ToTal aTivo

Nota
explicativa 2006 2005

(Não auditado)
passivo e patrimôNio líquido

10

11

10

11

6

13

5.591

1.951

5.658

2.010

1.410

1.181

3.444

21.245

1.857

-

2.678

4.535

12.000

6.669

18.669

44.449

 

2.237

1.414

4.522

1.377

1.070

14

70

10.704

2.194

618

2.698

5.510

12.000

2.161

14.161

30.375

CirCulante

Fornecedores 

Cauções e retenções 

Adiantamentos de clientes - obras 

Salários e encargos sociais 

Impostos a recolher 

Imposto de renda e contribuição social a recolher

Outras contas a pagar

total do passivo circulante

nÃO CirCulante

Impostos a recolher

Outras contas a pagar

Contas a pagar - empresas coligadas

total do passivo não circulante

PatriMÔniO lÍQuiDO

Capital social 

Lucros acumulados 

total do patrimônio líquido

ToTal Do PaSSivo E PaTRiMÔNio lÍQUiDo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Em milhares de reais)
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Nota
explicativa 2006 2005

(Não auditado)

DEMONSTRAÇÕES DO RESUlTADO PARA OS EXERCíCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005

8

163.684

(10.230)

(1.190)

152.264

(133.774)

18.490

(11.424)

-

(186)

1.505

8.385

1.129

(1.533)

7.981

7

7.988

(2.380)

5.608

133.478

(8.102)

(1)

125.375

(110.316)

15.059

(10.326)

53

(171)

-

4.615

402

(1.781)

3.236

(432)

2.804

(940)

1.864

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receita de prestação de serviços 

Imposto sobre serviços

Deduções de receitas

reCeita lÍQuiDa

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

luCrO BrutO

OUTRAS (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas administrativas e comerciais

Receitas operacionais

Depreciação e amortização 

Resultado de participação em sociedade ligada

luCrO OPeraCiOnal anteS DO reSultaDO FinanCeirO

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas financeiras 

Despesas financeiras 

luCrO OPeraCiOnal

RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS

luCrO anteS DO iMPOStO De renDa e Da COntriBuiÇÃO SOCial

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

luCrO lÍQuiDO DO eXerCÍCiO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Em milhares de reais)
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totalcapital
social

lucros
acumulados

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO líqUIDO PARA  
OS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005

10.000

2.000

-

-

-

12.000

-

-

12.000

4.122

-

(2.000)

(1.825)

1.864

2.161

(1.100)

5.608

6.669

14.122

2.000

(2.000)

(1.825)

1.864

14.161

(1.100)

5.608

18.669

SalDoS EM 31 DE DEZEMBRo DE 2004 (Não auditados)

Aumento de capital

Dividendos distribuídos em 22 de março

Dividendos distribuídos em 1º de junho

Lucro líquido do exercício

SalDoS EM 31 DE DEZEMBRo DE 2005 (Não auditados)

Dividendos distribuídos em 1º de maio

Lucro líquido do exercício

SalDoS EM 31 DE DEZEMBRo DE 2006

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Em milhares de reais)

AFE10138_04RelattorioAnual21x30.18   18 6/28/07   7:19:19 PM



DOAR

AFE10138_04RelattorioAnual21x30.19   19 6/28/07   7:19:31 PM



2006 2005
(Não auditado)

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIgENS E APlICAÇÕES DE RECURSOS PARA  
OS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005

5.608

141

-

283

186

6.218

-

12.548

18.766

-

1.258

394

1.100

2.752

16.014

12.978

39.533

26.555

10.704

21.245

10.541

16.014

1.864

1.284

436

-

171

3.755

2.000

-

5.755

4.832

338

765

3.825

9.760

(4.005)

16.131

12.978

(3.153)

9.852

10.704

852

(4.005)

OriGenS De reCurSOS
Das operações

Lucro líquido do exercício

Itens que não afetam o capital circulante líquido:

Baixa de investimentos - imóveis destinados à venda 

Baixa de bens do imobilizado por obsolescência

Juros incorridos - PAES

Depreciações e amortizações

total das operações

De acionistas

Aumento de capital

De terceiros

Diminuição do ativo não circulante

total das origens

aPliCaÇÕeS De reCurSOS
Aumento do ativo não circulante

Diminuição do passivo não circulante 

Aquisição de imobilizado e intangíveis

Dividendos distribuídos

total das aplicações

auMentO (reDuÇÃO) DO CaPital CirCulante lÍQuiDO

rePreSentaDO POr
Ativo circulante

No início do exercício (não auditado)

No fim do exercício

Passivo circulante

No início do exercício (não auditado)

No fim do exercício

aUMENTo (REDUÇÃo) Do CaPiTal CiRCUlaNTE lÍQUiDo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Em milhares de reais)
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NOTAS EXPlICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Racional Engenharia Ltda. (“Sociedade”) tem como objeto social o gerenciamento  
e a execução de obras ligadas ao ramo de construção civil, atuando predominantemente 
como construtora.

Adicionalmente, a Sociedade participa na CCN - Centro de Convenções S.A., na SP Judas  
SCP Ltda., nos Consórcios Delta Recoma e no Consórcio Racional Delta - MCT.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições  
contidas na Lei das Sociedades por Ações. Essas demonstrações financeiras incorporam 
as alterações trazidas pelos seguintes normativos contábeis: Normas e Procedimentos  
de Contabilidade - NPC nº 27, “Apresentação e Divulgações”, e nº 22, “Provisões, Passivos, 
Contingências Passivas e Contingências Ativas”, ambos emitidos pelo IBRACON - Instituto  
dos Auditores Independentes do Brasil em 3 de outubro de 2005. Nas demonstrações 
financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, apresentadas para 
fins de comparação, foram efetuadas determinadas reclassificações para adequá-las aos  
normativos contábeis mencionados e permitir aos usuários a comparação com o exercício  
corrente. A principal alteração resultante da aplicação desses normativos foi a apresentação  
do grupo “Não circulante” no ativo e no passivo.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras  
da Sociedade são apresentadas a seguir:
a) Apuração do resultado
As receitas e despesas dos contratos de prestação de serviços são reconhecidas com  
base no regime de competência dos exercícios, apuradas em virtude dos custos incorridos  
em relação aos custos estimados para sua conclusão. Os prejuízos conhecidos sobre  
obras e empreendimentos imobiliários em andamento estão provisionados. Eventuais  
bônus decorrentes de contratos no conceito de preço-alvo e preço máximo garantido  
são reconhecidos ao resultado apenas no encerramento das respectivas obras.
b) Ativos circulante e não circulante
A provisão para perdas na realização de créditos foi constituída com base na avaliação acerca  
da situação específica de cada cliente e respectivas garantias oferecidas e é considerada  
suficiente pela Administração para cobrir as possíveis perdas na realização dos créditos.
Os demais ativos são demonstrados pelo valor de custo ou realização, incluindo, quando  
aplicável, as atualizações monetárias e os rendimentos proporcionais auferidos.
c) Imobilizado
Apresentado ao custo de aquisição ou construção e deduzido de depreciações acumuladas. 
As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na nota  
explicativa nº 9, com base na vida útil-econômica estimada dos bens.
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d) Passivos circulante e não circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,  
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.
e) Provisão para imposto de renda e contribuição social
As provisões são constituídas com base em alíquotas e lucros tributáveis ajustados  
conforme legislação específica.
f) Estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário o uso de estimativas para 
contabilização de certos ativos e passivos e outras transações. As demonstrações  
financeiras da Sociedade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção de vidas  
úteis do imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes e determinações  
de provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem  
apresentar variações em relação às estimativas.

20052006

472

6.057

4.387

1.039

11.955

Bradesco FIF - Target 1

CDB/CDI Itaú Compromissada DI

Santander CDB/CDI pós

Santander FI Renda Fixa Institucional

2.385

-

-

-

2.385

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
O saldo da conta “Aplicações financeiras”, em 31 de dezembro de 2006 e de 2005,  
está composto conforme segue:

20052006

10.220

-

10.220

Contas a receber de clientes

Serviços executados a faturar

7.099

1.030

8.129

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
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2005
(Não auditado)2006

8.510

790

1

9.301

8.510

791

2.678

2.678

Racicorp Comércio e Participações Ltda.

Consórcio Racional Delta Recoma

Associação Nova Atitude

Circulante

Não circulante

Passivo

CCN - Centro de Convenções S.A.

8.510

-

-

8.510

-

-

2.698

2.698

6. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os saldos das operações mantidas com partes relacionadas são como segue:

A Racicorp Comércio e Participações Ltda., controladora da Sociedade, garante  
que pagará o mútuo contraído com a Sociedade, incluindo toda e qualquer despesa  
de multa e acessória relativa à dívida, conforme estabelecido no artigo 822 da  
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro, até 30 de novembro  
de 2007, conforme aditivo ao contrato.
O contrato de mútuo com a Racicorp Comércio e Participações Ltda. não prevê  
a incidência de encargos financeiros.
O saldo passivo com o CCN - Centro de Convenções S.A. refere-se a adiantamento 
para futuro aporte de capital.

7. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
O saldo da conta “Outros créditos a receber” refere-se ao Consórcio Racional Delta - MCT,  
que representa uma operação conjunta com a Delta Construções Ltda., tendo como  
objeto de sua constituição a construção e a implementação, em regime de empreitada  
integral a preço global e prazo determinado, de uma fábrica para o Ministério da Ciência  
e Tecnologia, no Estado do Rio Grande do Sul, a serem concluídas até julho de 2007.
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8. INVESTIMENTOS
São representados por:

Composição do saldo do investimento no CCN - Centro de Convenções S.A.:

ações
ordiNárias possuídas

participação
No capitaldescrição do  

iNvestimeNto 
(em milhares) integralizado - % 2006 2005

CCN - Centro de 
Convenções S.A. 2.701 99,97 2.701 2.701

O CCN - Centro de Convenções S.A. tem como objeto social a exploração do  
Centro de Convenções da cidade do Rio de Janeiro, incluindo as atividades de construção  
e operação. A controlada encontra-se em fase pré-operacional com estimativa de 
início de suas atividades para o segundo semestre de 2007.

O resultado na participação mantida na SP Judas SCP Ltda. é registrado quando do  
recebimento. Em 31 de dezembro de 2006, o montante desse resultado foi de R$1.505.

2005
(Não auditado)2006

Investimento temporário 
terreno situado na Rua Miguel de Frias

2.698

85

25

2.808

2.698

85

25

2.949

CCN - Centro de Convenções S.A.

Obras de artes

Outros

- 141

patrimôNio líquido
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9. IMOBILIZADO
É composto por:

Durante o exercício de 2003, a Sociedade aderiu ao PAES, estabelecido através da  
Lei nº 10.684, tendo declarado na ocasião todos os seus débitos de COFINS referentes  
ao aumento da alíquota de 2% para 3%, a partir do exercício de 1999, estipulado pela  
Lei nº 9.718/98. As condições mais vantajosas para amortização da dívida, entre elas  
o alongamento do prazo de pagamento e a mudança de indexador (Sistema Especial de  
Liquidação e Custódia - SELIC para Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP), foram fatores  
determinantes para a adesão ao programa.

2005
(Não auditado)2006

Máquinas  
e equipamentos

líquidolíquido
depreciação
acumulada

custotaxa aNual de
depreciação - %

Móveis  
e utensílios

Equipamentos  
de informática

Veículos

Benfeitorias em  
imóveis de terceiros

10

10

20

20

10

499

26

546

13

616

1.700

(129)

(10)

(334)

(13)

(151)

(637)

370

16

212

-

465

1.063

215

13

100

1

503

832

10. IMPOSTOS A RECOLHER

2005
(Não auditado)2006

Circulante:

Contribuição para o Financiamento da  
Seguridade Social - COFINS a recolher

Programa de Integração Social - PIS a recolher

Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a recolher

Outros

Não circulante

COFINS a recolher - PAES

COFINS a recolher - Programa de  
Parcelamento Especial - PAES

526

136

205

143

62

1.410

1.857

338

302

87

162

129

51

1.070

2.194

339
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11. OUTRAS CONTAS A PAGAR
O saldo da conta “Outras contas a pagar” é substancialmente representado pelo  
Consórcio Racional Delta Recoma, que representa uma operação conjunta da  
Sociedade com a Delta Construções Ltda. e a Recoma Ltda., com as participações  
de 19%, 65% e 16%, respectivamente, tendo como objeto de sua constituição  
a construção e a implementação, em regime de empreitada integral a preço global  
e prazo determinado, do Estádio João Havelange, no Estado do Rio de Janeiro,  
para os Jogos Pan-Americanos a serem realizados em julho de 2007.

Proveniente dessa operação conjunta, a Sociedade registrou durante o exercício  
de 2006 os seguintes valores no resultado:

12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
A Sociedade está inserida no regime de tributação pelo lucro real e os débitos  
nas demonstrações do resultado de R$2.380 (R$940 em 2005) referem-se às despesas 
efetivas dos respectivos impostos ajustados às adições e exclusões conforme  
reconciliação a seguir:

RECONCIlIAÇãO ENTRE O IMPOSTO DE RENDA E A CONTRIBUIÇãO  
SOCIAl CAlCUlADOS À AlíqUOTA EFETIVA:

20052006

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

Alíquota nominal - %

Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal

Efeito de exclusões permanentes

Imposto de renda e contribuição social debitados  
ao resultado do exercício

7.988 

 34% 

2.716 

 (336)

2.380 

2.804

34%

953

(13)

940

r$

5.292

(346)

(10.637)

(279)

(5.970)

Receita de prestação de serviços

Imposto Sobre Serviços

Custos dos serviços prestados

Despesas financeiras, líquidas
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13. CAPITAL SOCIAL
O capital social, subscrito e integralizado, no montante de R$12.000 em 31 de dezembro  
de 2006 e de 2005, é representado por 12.000.000 de quotas com valor nominal de  
R$ 1,00 cada. A Racicorp Comércio e Participações Ltda. detém 90% do capital social.

14. PROCESSOS EM ANDAMENTO
A Sociedade está envolvida em processos de natureza trabalhista no montante  
aproximado de R$180.
Adicionalmente, com base na avaliação efetuada por seus assessores jurídicos  
externos, a Sociedade possui eventuais riscos no montante aproximado de R$7.700  
em 31 de dezembro de 2006.
Referidos assessores jurídicos consideram possíveis as chances de êxito para a Sociedade, 
razão pela qual não foi constituída provisão naquela data.

15. COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, existe cobertura de seguros contra incêndio,  
roubo, colisão e riscos diversos sobre os bens da Sociedade, em valor considerado  
suficiente pela Administração para cobrir eventuais sinistros.

16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, não há instrumentos financeiros que não  
estejam registrados contabilmente pela Sociedade.
Os valores do ativo e passivo, entre os quais indicados como aplicações financeiras  
e contas a receber, encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de dezembro 
de 2006 e de 2005, e correspondem, aproximadamente, ao seu valor de mercado,  
exceto os saldos com partes relacionadas conforme mencionado na nota explicativa nº 6.
Em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, não há instrumentos financeiros na forma de derivativos.

SALOmON ELEUTéRIO BAUTISTA VEgA
CRC: nº-  1 SP140534/0-7
Contador
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PARECER dOS AUdITORES INdEPENdENTES

AOS AdmINISTRAdORES E ACIONISTAS dA
RACIONAL ENgENhARIA LTdA.
SãO PAULO - SP

1. Examinamos o balanço patrimonial da Racional Engenharia Ltda. (“Sociedade”), levantado  
em 31 de dezembro de 2006, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações  
do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício  
findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa  
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
2. Exceto quanto ao assunto mencionado no parágrafo 3, nosso exame foi conduzido de  
acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreendeu: (a) o planejamento dos  
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas  
contábil e de controles internos da Sociedade; (b) a constatação, com base em testes, das  
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados;  
e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas  
pela Administração da Sociedade, bem como da apresentação das demonstrações  
financeiras tomadas em conjunto.
3. Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes,  
as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2006 do  
Consórcio Racional Delta Recoma. Como conseqüência, não nos foi possível concluir sobre  
os valores registrados no passivo circulante como “Outras contas a pagar” e no resultado  
do exercício findo naquela data por conta dessa participação, nos montantes de R$3.444 mil 
 e R$5.970 mil, respectivamente.
4. Em 31 de dezembro de 2006, a Sociedade não registrou receitas de serviços prestados  
com base no apropriado período de competência, embora requerido pelas práticas  
contábeis adotadas no Brasil. Como decorrência, o lucro líquido do exercício e o patrimônio 
líquido em 31 de dezembro de 2006 estão a menor em aproximadamente R$1.780 mil  
e R$4.700 mil, respectivamente, líquidos dos efeitos tributários.
5. Em 31 de dezembro de 2006, a Sociedade não registrou determinadas provisões para  
perdas com ativos de difícil realização e para contingências no montante aproximado de  
R$3.000 mil. Como decorrência, o lucro líquido do exercício e o patrimônio líquido em  
31 de dezembro de 2006 estão a maior em aproximadamente R$ 2.010 mil, líquidos dos  
efeitos tributários.
 6. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos que possam advir da limitação de exames  
descrita no parágrafo 3 e pelos ajustes mencionados nos parágrafos 4 e 5, as demonstrações  
financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos  
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Racional Engenharia Ltda. em 31 de  
dezembro de 2006, o resultado de suas operações, as mutações do patrimônio líquido  
e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao exercício findo naquela  
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
7. As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005,  
apresentadas para fins de comparação, não foram por nós examinadas nem por outros  
auditores independentes e, por isso, não emitimos opinião sobre elas.

São Paulo, 13 de abril de 2007

dELOITTE TOUChE TOhmATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8 

WALTER dALSASSO
Contador
CRC nº 1 SP 077516/O-9
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