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Atender às demandas dos clientes, com qualidade e efi ciên-

cia. Este tem sido o foco de atuação da Racional Engenharia 

desde sua fundação, em dezembro de 1971. 

Prestes a completar 40 anos de história, a Racional é 

uma das líderes do mercado privado brasileiro de cons-

trução civil, com mais de 530 obras entregues, sete mi-

lhões de metros quadrados construídos e o maior índi-

ce de ABL (área bruta locável) construída e entregue no 

país para o segmento de shopping centers.

A Empresa, que iniciou suas atividades com foco no seg-

mento industrial, hoje mantém uma atuação diversifica-

da em oitos segmentos: industrial, edificações de mis-

são crítica, shopping centers e varejo, saúde, hotéis e s

resorts, logística, corporativo e educação e cultura. 

Além disso, destaca-se por oferecer soluções comple-

tas e customizadas, de acordo com as características e 

necessidades dos clientes. Com o serviço de Pré-Cons-

trução, a Racional contribui com sua experiência desde a 

concepção do empreendimento, desenvolvendo projetos 

de engenharia focados na relação custo x valor, buscan-

do sempre a otimização de custos e a melhor alternativa 

de valor para o investimento.r para 

A Empresa mantém ainda atuação significativa na área de resa ma

Portfólio Imobiliário, onde além de conceber e construir, 

assume também a administração das propriedades. Ao 

todo, possui cinco empreendimentos, nos segmentos de 

logística e edifícios corporativos, com estas caracterís-

ticas: Centro de Convenções SulAmérica, Torre Norte e 

Torre Sul, que formam o Complexo Empresarial RioCi-

dadeNova, no Rio de Janeiro; Parques Logísticos Cen-

teranel Raposo, próximo ao Rodoanel, em São Paulo, e 

Centeranel Viracopos, em Indaiatuba (SP), este em fase 

de desenvolvimento de projetos.

Para manter sua competitividade por tantos anos no 

mercado, a Racional sempre buscou se reinventar. Ao 

longo desse período, consolidou sua filosofia empresa-

rial com a certeza de que construção não se restringe 

a concreto, aço e equipamentos – inteligência, ética e 

respeito ao meio ambiente são igualmente importantes. 

Perfil

Corporativo
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Com esta convicção, desenvolveu uma cultura empre-

sarial fortalecida pelo estreito relacionamento mantido 

com seus diversos públicos de interesse – clientes, for-

necedores e colaboradores – e ancorada na confiabilida-

de, transparência e sustentabilidade. 

Amparada pelo crescimento expressivo verificado pelo 

setor de construção nos últimos cinco anos, a Empre-

sa registrou receita equivalente de R$ 803,8 milhões em 

2010, um crescimento de 45% em relação a 2009. 

Com uma equipe formada por executivos, engenheiros 

e técnicos com vasta experiência no setor, a Racional 

continuará investindo em processos, gestão e pesquisa 

de novas tecnologias, assim como no aperfeiçoamento 

profissional de seus colaboradores. Estes são os pilares 

que sustentarão sua estratégia de crescimento nos pró-

ximos anos. 

Missão 

Construir edificações e gerenciar empreendimentos com 

alto desempenho. 

 

Visão 

Ser a marca de maior confiabilidade em seu mercado. 

 

Princípios 

•         Orientação para o cliente

•         Sustentabilidade 

•         Interdependência 

•         Melhoria continuada 
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ca esteve tão voltada para a materialização de seus quatro ca

princípios: Orientação para o cliente, Sustentabilidade, In-r ente, Sustentab

terdependência e Melhoria continuada. r

Desde 2005, presenciamos a retomada do setor de cons-De tomada do seto

trução civil e apresentamos resultados signifi cativos, com ultados signifi ca

crescimento médio de 25% ao ano. Nesse período, nossa re-o. Nesse período

ceita equivalente saltou de R$ 318,4 milhões em 2005 para lente saltou de R$ 318 4 milhões em8 4 milhões em

R$ 803,8 milhões em 2010, com expectativa de atingir a mar-lhões em 2010, com ex

ca de R$ 1 bilhão em 2011. b

Esses resultados são consequência de um posicionamentotados são consequênc

estratégico que prioriza a inovação no atendimento aos que prioriza a inova

clientes e o fortalecimento de seu vínculo de fi delidade. fortalecimento de seu

Para manter nossa posição de destaque em um mercado er nossa posição de d

cada vez mais competitivo e complexo, aprimoramos o nosso cada vez maais competitivo e comp

modelo de gestão em busca de maior clareza para aspectos g

fundamentais como missão, visão, estratégia e a adoção de a

práticas de governança corporativa que garantam a continui-g antam a co

dade do negócio e uma gestão voltada para resultados. g resultados

Percebemos então que, ao dar o primeiro passo, teríamos que s sso, teríam

seguir adiante. Por isso, voltamos nosso olhar também para n har també

a nossa infraestrutura, na qual investiremos R$ 10,0 milhões a

no prazo médio de dois anos. Esses recursos serão destina-é

dos a um amplo projeto de reestruturação interna, com foco m

em quatro principais Programas: Sustentabilidade, Gestão 

do Conhecimento, Educação Corporativa e Tecnologia da 

Informação. Com o desenvolvimento de programas e ações .

nestas áreas, a Racional está se preparando para absorver a 

crescente demanda por obras e projetos, sem deixar de lado ema

a qualidade, a efi ciência e o foco no cliente. a efi

Redesenhamos nosso planejamento estratégico, com metas 

de crescimento para os próximos anos, que nos permitirão 

desenvolver os atributos de valor da Empresa, reforçando 

nossas vantagens competitivas. Ao mesmo tempo, estamos 

investindo em um amplo processo de gestão do conhecimen-

to que contribuirá para aprimorar a capacidade de construir, 

disseminar, compartilhar e reter conhecimentos fundamen-d

tais para manter nossa competitividade no mercado, assegu-a

rando o nível de qualidade de nosso serviço. Isso só será r

possível se considerarmos a importância do desenvolvimento p

Mensagem

do Presidente
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de nossos colaboradores de forma mais ampla, ultrapassando 

os limites do profi ssional e trabalhando no seu desenvolvimento

como ser humano.

É importante destacar que, enquanto planejávamos nosso futuro,

não descuidamos um só momento do nosso presente. Em 2010,

concluímos oito das 19 obras em andamento e já contamos com 16

obras em carteira para 2011. Durante o ano, também fortalecemos

o posicionamento de nosso Portfólio Imobiliário, que se consoli-

dou como uma importante área de negócio para a Racional, com

a conclusão, em outubro de 2010, da 1ª fase do Parque Logístico

Centeranel Raposo.

Temos consciência de que esses resultados fi nanceiros e operacio-

nais só serão válidos ao longo dos anos se carregarem consigo a

valorização do ser humano e o respeito ao meio ambiente. Ciente da 

importância do impacto de nossa atuação para a sociedade, orien-

tamos nossas decisões buscando sempre o equilíbrio dos aspectos

econômico, social e ambiental. 

Acreditamos que o diálogo e o compartilhamento de valor com todos 

os stakeholders são fatores fundamentais para garantir a sustenta-s

bilidade do negócio. 

Por isso, continuamos comprometidos em oferecer serviços de 

qualidade, estreitando cada vez mais o relacionamento com os nos-

sos clientes, sem deixar de lado nossa responsabilidade perante a 

sociedade e o meio ambiente. 

Em respeito aos nossos stakeholders, também fortalecemos nos-

sa política de governança corporativa com a adoção das Normas 

Internacionais de Contabilidade (IFRS). Apesar de não sermos 

obrigados, optamos pela elaboração e divulgação de nossas de-

monstrações fi nanceiras de acordo com essas práticas contábeis 

internacionais, garantindo maior transparência na apresentação de 

nossos resultados fi nanceiros ao mercado. 

O sucesso de uma organização pode ser mensurado pelo grau de 

comprometimento de sua equipe. Na Racional, podemos assumir 

que temos um time de profi ssionais qualifi cados e com garra para 

superar os desafi os que ainda estão por vir. Por isso, além de agra-

decer sua dedicação, quero registrar o profundo orgulho que sinto

pelos 655 colaboradores que contribuem diariamente para o cresci-

mento de nossa Empresa.

Newton Simões

Presidente
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Gestão Estratégica 

Estrutura Nuclear 

Gestão por Processos

Modelo

de Gestão
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Para garantir consistência e alinhamento aos seus objetivos de o

crescimento, a Racional adota um modelo de gestão empresa-ocrcre

al único. Orientado pela utilização do mapa estratégico, esse té irial único. Orientado pela utilização do mapa estrata o do mapa estrat

modelo de gestão é dividido em quatro dimensões, a partir das o atro dimensões, a

quais são traçadas metas e indicadores anuais de desempenho.q ores anuais de de

• Dimensões Estratégicasa

Governança CorporativaGovernança C pp  – Ética, transparência e profi ssionalis-

mo são as diretrizes que norteiam a governança corporativa diretr

da Racional, que sempre investiu no aperfeiçoamento de seus 

processos de gestão e sistemas de controle. É por meio desse 

conjunto de práticas, que a Empresa busca aumentar o seu 

valor, facilitar o seu acesso ao capital e contribuir para sua 

evolução e perenidade. 

Marca – O principal ativo da Racional é a sua marca, que reme-

te à garantia de atributos como confi abilidade, desempenho e t

valor. É a partir dela que a Empresa reforça o compromisso v

com todos os seus c stakeholders, promovendo o desenvolvi-

mento sustentável, que alinha interesses econômicos, sociais m

e ambientais. Para cada uma destas frentes, a Racional mobi-e

liza recursos intelectuais e materiais, sempre com o objetivo e materia

de manter o seu compromisso com a prestação de serviço de misso com 

qualidade e com efi ciência.a

Gestão Estratégica
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Conhecimento - Aprimorar sua capacidade de reter, comparti-

lhar, disseminar e construir conhecimentos fundamentais para n

manter sua competitividade no mercado. A partir deste posicio-t

namento, a Racional mantém seu compromisso com a dinâmi-

ca de inovação, a excelência de desempenho e o devido geren-

ciamento de riscos e oportunidades. O objetivo é consolidar um 

processo sistemático, que assegure a criação de uma cultura 

apoiada na produção e voltada ao aprendizado, à acessibilidade 

e ao compartilhamento de conhecimentos entre todos. 

Potencial Humano – Os colaboradores são parte representativa 

da força de trabalho da Racional e um dos principais pilares 

que sustentam o seu crescimento. Nesse sentido, a Empresa 

investe no crescimento profi ssional de sua equipe promoven-

do, ao mesmo tempo, um clima organizacional que estimule 

sua interação e sinergia. 

  

• Planejamento Estratégico

Na Racional, o planejamento estratégico norteia as ações 

gerenciais dentro de um plano previamente determinado de 

estratégias e metas.  

Essa metodologia vem se consolidando a cada ano e tem trazi-

do cada vez mais foco nos resultados, consistência nos inves-

timentos, simplicidade e transparência na gestão do negócio.

Com a adoção de um modelo de governança corporativa e o 

desenvolvimento de um plano estratégico de longo prazo, a 

Racional busca uma clara defi nição de sua missão, visão e 

princípios, assim como de metas de crescimento e indicado-

res de retorno para toda a Companhia.

Introduzido em 2004 na Racional, o modelo de estrutura nucle-

ar destaca-se das estruturas convencionais (piramidal e ver-

tical) ao promover uma nova forma de organização, baseada 

na horizontalidade. Outro aspecto fundamental desse modelo 

é a sua característica de movimento, que valoriza a interde-

pendência, a descentralização e a interação entre os diversos 

núcleos e profi ssionais. Para isso, foi criado um conjunto de 

Comitês e Fóruns, responsáveis pela disseminação de infor-

mações estratégicas e operacionais e pela tomada de decisões.

9
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• Comitês de Gestão 

Conselho Diretor (CD)o  – Responsável por estruturar e propor vel por estrutura

diretrizes estratégicas para a Empresa, no médio e longo pra-dir resa, no médio e

zos. Estabelece as metas anuais para todos os núcleos, ava-para todos os nú

liando o seu cumprimento e deliberando, quando necessário, erando, quando n

sobre as ações propostas pelos demais comitês de gestão. emais comitês de

Comitê de Desenvolvimento de Negócios (CODE) esenvolvimento de Negóc – Tem por objeti-

vo avaliar oportunidades de mercado e perspectivas econômicas ortunidades de mercad

futuras, além de permitir a troca de informações sobre poten-m de permitir a troca d

ciais clientes e concorrentes. Em suas reuniões semanais, tam-s e concorrentes. Em su

bém são tratados assuntos relativos à comunicação institucional ados assuntos relativos

e estratégias de desenvolvimento de novos negócios. s de desenvolvimento de

Comitê Operacional (COPE)acional (COPE) – Suas reuniões, realizadas com pe- – Suas re

riodicidade mínima quinzenal, são realizadas para promover a m

troca, avaliação e proposição de políticas e processos relacio-a

nados às questões operacionais da Empresa. 

Comitê de Recursos Estratégicos (CORE)e  – Espaço para a troca paço para 

de experiências e avaliação de propostas sobre temas relaciona-c e temas rel

dos às políticas de Desenvolvimento Humano, Sustentabilidade c o, Sustenta

e Tecnologia da Informação.a

Comitê de Investimentos (COMIN)v  – Responsável pela análise e 

defi nição das políticas de investimentos nos projetos incorpo-

rados ao Portfólio Imobiliário. A partir de uma avaliação sob a 

óptica do investidor, propõe critérios de disciplina fi nanceira, v

liquidez e rentabilidade que nortearão os projetos.e

Estrutura Nuclear
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• Fóruns de Alinhamento 

Para disseminar o conteúdo estratégico entre as lide-

ranças e suas equipes, a Racional conta com os fóruns 

de alinhamento, canais de divulgação e retroalimen-

tação da estratégia empresarial, criados para garantir 

que as decisões sejam tomadas de maneira integrada 

e abrangente, considerando seus confl itos e diferentes 

pontos de vista. 

Seminário de Integração – Evento anual que reúne to-

dos os colaboradores, com o objetivo de promover a 

integração entre as pessoas, compartilhar a evolução 

do modelo de gestão, divulgar as principais estraté-

gias da Empresa, além de abrir espaço para discus-

são, sugestões e esclarecimento de dúvidas por parte 

dos colaboradores.

Workshop de Gestão Estratégica – Encontro anual criado 

em 2010 para aprofundar as discussões em relação à 

estratégia da Empresa com as lideranças.

Reuniões de Alinhamento Estratégico com os Executivos 

(RAE Executiva) – Importante canal para introdução de 

novas propostas e para a discussão sobre o cenário atu-

al, é realizado a cada trimestre com a presença de todo o 

grupo executivo. No encontro, são compartilhadas novas 

ideias, promovendo o alinhamento desse grupo com o 

posicionamento estratégico da Companhia.

Reuniões de Alinhamento Estratégico com as Equipes (RAE 

Equipes) – Encontros trimestrais das equipes com os 

seus respectivos líderes, com foco em temas fora do 

campo operacional, em busca da melhoria do ambiente 

de trabalho e do relacionamento dos colaboradores.

Reunião de Resultados – Reuniões mensais realizadas 

com o objetivo de aferir resultados econômicos e fi -

nanceiros dos contratos em andamento, avaliando os 

riscos e as oportunidades dos respectivos negócios. 

Reunião de Confi guração de Contrato (RECON) – Encontro

para introdução do gestor de contratos  no novo negó-

cio, com a apresentação do cliente, suas expectativas 

e objetivos, principais características do contrato, seus 

riscos,  oportunidades e  fatores críticos relacionados. 

Reunião de Finalização de Contrato (REFIN) – Realizada

ao fi nal de cada contrato, a REFIN foi criada para pro-

mover a troca de informações e aprendizados sobre 

acertos e erros ao longo de cada contrato, promovendo 

o aprendizado organizacional.

Gestão por Processos

Criado em 2008, o PRqd – Programa Racional de qua-

lidade e desempenho é, na sua essência, um modelo de 

gestão por processos que organizou as diversas práticas 

adotadas pela Racional e as estruturou sob a forma de 

processos. Como um banco de conhecimento, seu objetivo 

principal é identifi car os processos vitais para o negócio e 

confi gurá-los para a efi ciência na gestão de cada contrato. 

O PRqd está estruturado em quatro células de processos 

– conformidade, comunicação e relacionamento, produ-

ção e organizacionais - que, por sua vez, são compostas 

por um conjunto de processos relacionados cada um 

desses campos de conhecimento e conectadas a uma 

das Dimensões Estratégicas.

Cada processo conta ainda com a orientação de monito-

res, que são colaboradores com experiência sufi ciente 

para capacitar os responsáveis pela condução dos pro-

cessos e avaliar indicadores de desempenho, em um 

ciclo que possibilita a busca permanente pela melhoria 

continuada dos mesmos. 
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Segmentação de Mercado

Engenharia e Construção

Portfólio Imobiliário

Desempenho 

Operacional e 

Financeiro
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A Racional tem uma atuação diversifi cada em oito segmen-

tos do mercado: industrial, edifi cações de missão crítica, ss

shopping centersh e varejo, saúde, hotéis e hotéis es resortss, logística, 

corporativo e educação e cultura. o

Ao longo desses 39 anos, a Empresa fortaleceu o relacionamen-a fortaleceu o rela

to com esses diferentes públicos, procurando entender e aten-procurando enten

der às suas necessidades, identifi cando seus valores, suas me-necessidades, identifi caando seus valores

lhores práticas e principais fatores de risco. O reconhecimento cas e principais fatores 

da singularidade de cada um destes segmentos transformou-se dade de cada um destes

em um dos principais fatores de sucesso de sua atuação, refor-principais fatores de suc

çado pela fi delização expressiva de clientes – 58% de sua cartei-elização expressiva de c

ra de obras é formada por clientes recorrentes. é formada por clientes r

Engenharia e Construçãon ção
Para oferecer soluções completas e garantir o desempenho tir o desem

esperados por seus clientes, a Racional atua de duas formas p a de duas 

básicas e complementares.o

• Pré-Construçãor

A Empresa foi precursora na oferta de serviços de Pré-Cons-f

trução, contribuindo com sua experiência desde a concep-t

ção preliminar do empreendimento, provendo informações ção prelimi

técnicas e de custos que norteiam as tomadas de decisão de c

e as melhores alternativas de custo e valor do investimento 

para os clientes. 

Estes serviços se caracterizam pela validação do programa 

e diretrizes do projeto, bem como pela realização de estudos 

de sustentabilidade; projetos preliminares; engenharia de 

valor; licenciamentos; e planejamentos de prazos e custos. 

Além disso, com o PMG – Preço Máximo Garantido, a Ra-A

cional garante ao cliente um valor-teto a ser investido e, c

caso consiga manter o preço orçado dentro dos parâmetros,c

detém o direito de desenvolver o projeto e a vantagem adi-volver o pd

cional de reverter, para o próprio cliente, uma parte do que o próprio c

foi economizado ao longo da execução da obra. o da execuç

Segmentação de Mercado
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Em 2010, 50% das obras realizadas pela Racional contaram 

com o serviço de Pré-Construção. E, para 2011, dez dos 16

empreendimentos em carteira também prevêem este serviço. 

Além de fortalecer o relacionamento e a confi ança com o 

cliente, a Pré-Construção auxilia na concepção de um pro-

duto com as melhores soluções de construção e a melhor 

relação custo x benefício em relação à rentabilidade e à sus-

tentabilidade. Além de ser pioneira nesse serviço, a Racional 

diferencia-se no mercado por contar com um núcleo de en-

genharia, formado por uma equipe dedicada exclusivamente 

a esse trabalho e gerenciada por um executivo que responde 

pelos resultados da área. 

 

• Construção

A Racional encerrou 2010 com 19 obras em andamento, sen-

do dez shopping centers. Desse total, oito foram concluídas 

no ano, com destaque para a entrega da 1ª fase do Parque 

Logístico Centeranel Raposo, Hospital Israelita Albert Eins-

tein, Universidade Mackenzie, Hospital Unimed, além de 

quatro shopping centers – que são considerados empreen-

dimentos de grande complexidade e, portanto, estão alinha-

dos ao DNA da Empresa.

Para 2011, a Racional já conta com 16 obras em carteira, 

com previsão de entregar a 2ª fase do Parque Logístico Cen-

teranel Raposo, o data center da operadora de celulares Vivo 

e quatro shopping centers. Outro destaque da carteira de 

2011 é a inclusão de duas grandes obras do segmento cor-

porativo, de edifícios classe A – Torre Z (parceria entre a VR 

Desenvolvimento Imobiliário e Bradelcar Empreendimentos) 

e Morumbi Corporate (Multiplan) –, que contribuirão para 

elevar o perfi l das obras da Racional para um novo patamar. 

O aumento da demanda verifi cado no ano de 2010, como 

continuidade de um movimento iniciado nos últimos cinco 

anos, levou a Racional a privilegiar contratos mais estraté-

gicos e rentáveis, com obras maiores, mais complexas e de 

longo prazo. Esse posicionamento trouxe refl exos positivos 

no desempenho econômico registrado pela Empresa: a re-

ceita equivalente totalizou R$ 803,8 milhões em 2010, um 

crescimento de 45% em relação a 2009 (R$ 553,3 milhões). 15
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Faturamento Racional

A receita equivalente é a medida que demonstra a produção geren-

ciada pela Racional nos contratos de construção nas modalidades: 

Preço Global, Administração ou Preço Máximo Garantido (PMG). 

Ela é o principal indicador do volume de produção para as em-

presas do setor de construção civil, pois considera, além do 

serviço efetivamente faturado pela construtora, aqueles que 

são faturados diretamente ao cliente, sob sua responsabilida-

de fi nanceira, técnica e administrativa. 

A margem de contribuição, que em 2009 era de R$ 43,9 mi-

lhões, encerrou o ano de 2010 com R$ 61,2 milhões, um in-

cremento de 39%, apesar das margens mais apertadas ve-

rifi cadas nos contratos, por consequência do PMG – Preço 

Máximo Garantido, que prevê a divisão dos ganhos conquis-

tados com o cliente. 

O EBITDA cresceu 34%, passando de R$ 24,6 milhões em 

2009 para R$ 33,0 milhões em 2010. Embora tenha sido re-

gistrado um crescimento do EBITDA, o desempenho foi im-

pactado, principalmente, por custos operacionais não liga-

dos às obras, como os investimentos promovidos na imple-

mentação de programas de gestão empresarial decorrentes 

do processo de reestruturação interna da Empresa. 

Em decorrência dos fatores mencionados, o lucro líquido 

registrado pela Racional em 2010 totalizou R$ 28,9 milhões, 

um incremento de 21% ante 2009 (R$ 23,8 milhões).

R$ 491,59 R$ 312,20
61% 3339%%%

Receita Equivalente 2010
(em milhões de R$)

Faturamento Direto ao Cliente
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Margem de Contribuição
(em milhões de R$)

Receita Equivalente
(em milhões de R$)

EBITDA
(em milhões de R$)

 2007 2008 2009 2010

515,45

620,11

553,27

803,80

 2007 2008 2009 2010

5,44

19,31

23,75

28,87

 2007 2008 2009 2010

10,93

25,44

24,57

33,00

 2007 2008 2009 2010

29,92

46,50

43,95

61,24

Resultado Líquido
(em milhões de R$)
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Em busca de uma estratégia corporativa mais ampla, a Ra-

cional desenvolveu seu Portfólio Imobiliário, que promove a 

diversifi cação dos negócios em empreendimentos rentáveis 

e de geração de caixa, permitindo a mitigação de riscos dian-

te da volatilidade do mercado de Engenharia e Construção. 

Nesse modelo de negócio, além de conceber e construir, a 

Empresa assume também a administração do projeto, nos 

segmentos de logística e edifícios corporativos, reforçan-

do seus princípios de Orientação para o cliente, Sustenta-

bilidade, Interdependência e Melhoria continuada. 

Em 2010, o posicionamento do Portfólio Imobiliário foi for-

talecido, consolidando-se como uma importante área de 

negócio para a Racional, capaz de gerar novos conhecimen-

tos, enriquecer as propostas de valor e favorecer a criação 

de novos negócios, em vários modelos de parcerias. 

A Racional possui cinco empreendimentos com essas ca-

racterísticas que, em 2010, receberam investimentos de 

aproximadamente R$ 270,0 milhões. A expectativa é que 

outros R$ 230,0 milhões sejam investidos ao longo dos 

próximos dois anos. Esses recursos seguem o conceito 

de segregação de caixa dos negócios, com a utilização de regaçã

recursos próprios dos acionistas e da captação no merca-os pró

do financeiro de longo prazo, a partir de empréstimos do 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social) e securitização de recebíveis. 

Em seu ponto de maturidade, a geração de EBITDA des-

ses empreendimentos, já em operação, contribuirá para 

um aumento de 80% no EBITDA dos negócios da Racional. 

Com isso, a Empresa dá um passo importante na consoli-

dação de seus processos de negócio e no desenvolvimento 

de novos serviços agregados, fortalecendo ainda mais sua 

marca e modelo de gestão.

Portfólio Imobiliário
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Complexo Empresarial

RioCidadeNova 

A Racional foi a vencedora de uma licitação pública de 

concessão por trinta anos, no regime BOT (Build, Ope-

rate and Transfer), promovida pela Prefeitura do Rio 

de Janeiro e que resultou na criação do Centro Empre-

sarial RioCidadeNova – um empreendimento multiuso 

que valorizou a região central do Rio de Janeiro, conci-

liando a modernidade exigida pelas grandes corpora-

ções e a história desta cidade. As obras contemplaram 

a construção de dois edifícios corporativos, um amplo 

subsolo de garagem e um centro de convenções, além 

da restauração de um prédio histórico tombado. 

• Centro de Convenções SulAmérica  

Com capacidade para até 6.000 pessoas, o Centro de 

Convenções SulAmérica conta com pavimento térreo, 

mezanino com cinco salas e um segundo pavimen-

to destinados à realização de eventos corporativos, 

congressos, festas e formaturas, feiras, exposições, 

comemorações, entre outras atividades comerciais e 

promocionais. 

O empreendimento destaca-se pela modernidade de suas 

instalações, pela localização privilegiada, tecnologia de 

ponta e ambientes climatizados. Oferece ainda completa 

infraestrutura de serviços: alimentação e bebidas, áudio e 

vídeo, telefonia e internet, mobiliários, entre outros. 

EMPREENDIMENTO CARACTERÍSTICA LOCALIZAÇÃO ÁREA TOTAL ÁREA LOCÁVEL STATUS
    (M2) (M2)

Complexo Empresarial RioCidadeNova

Centro de Convenções  SulAmérica Centro de Convenções Rio de Janeiro 24.000 13.900 Em operação

Torre Norte Edifício Corporativo Rio de Janeiro 23.500 21.560 Em operação     

Torre Sul Edifício Corporativo Rio de Janeiro 11.000 9.572 Em operação

Parques Logísticos 

Centeranel Raposo Parque Logístico São Paulo 180.000 105.274 Em operação parcial

Centeranel Viracopos Parque Logístico Indaiatuba 175.000 80.000 Desenvolvimento de  Projeto

Projeção de EBITDA para  2011
(em milhões de R$)

Portfólio Imobiliário

R$ 44,30 R$ 49,51
47% 553%%

Engenharia e Construção

Historicamente, a Racional tem divulgado somente 

os resultados fi nanceiros relativos às suas opera-

ções de Engenharia e Construção. Para o exercício 

de 2011, já está em andamento uma reestruturação 

societária que possibilitará a consolidação dos re-

sultados fi nanceiros, incluindo aqueles relativos ao 

Portfólio Imobiliário, conforme representação proje-

tada no gráfi co ao lado. 
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O Centro de Convenções inclui ainda um prédio tombado de 

três andares, construído em 1869, com infl uência da arquite-

tura palaciana italiana do século XVI, totalmente restaurado e 

também utilizado para realização de eventos. 

Em 2010, a taxa de ocupação cresceu signifi cativamente, pas-

sando de 19% para 30%. Para 2011, a expectativa é de manu-

tenção desse cenário promissor, com um crescimento de 20% 

na receita e um aumento na taxa de ocupação de 26%. Do volu-

me de vendas previsto para 2011, 50% já se encontra contrata-

do. Um dos destaques é que, apesar de seu curto histórico de 

operação, aproximadamente 55% dos contratos assinados são 

provenientes de clientes fi delizados, o que ratifi ca a percepção 

do alto valor agregado pelos usuários do empreendimento. 

• Torres Norte e Sul 

Os edifícios corporativos Torre Norte e Torre Sul oferecem 

uma solução de espaços inteligentes, com a incorporação 

de conceitos de sustentabilidade, em uma região de escassa 

oferta de área locável – a região central da cidade do Rio 

de Janeiro. A Torre Norte é integralmente ocupada pela 

SulAmérica, onde está localizada a sede local da empresa, 

e a Torre Sul é ocupada por quatro empresas de grande re-

presentatividade nacional. Para agregar ainda mais valor ao 

complexo e atender à região, o empreendimento conta com 

serviço de estacionamento coberto, com 1.500 vagas, auto-

matizado, com total segurança e integrado ao metrô. 

N t S l

 2008 2009 2010 Projeção 2011

22,08%
19,58%

29,98%

37,77%
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Parques Logísticos

• Centeranel Raposo 

O Centeranel Raposo foi concebido como proposta inovado-

ra em parques logísticos. Por sua localização privilegiada, no 

cruzamento do Rodoanel Mário Covas com a Rodovia Raposo 

Tavares, atende à demanda de consolidação de cargas para en-

tregas fracionadas, permitindo a adequação às leis de restrição 

de tráfego de veículos de carga e de horários de entrega. 

Em outubro de 2010, foi concluída a 1ª fase do empreendi-

mento, o que representa 50% do projeto, com 100% dessa 

área já locada. A entrega da 2ª fase, e consequente conclusão 

das obras, está prevista para acontecer em maio de 2011. 

O empreendimento considera questões de sustentabilidade, 

integra resultado econômico com ações de responsabilidade 

social e cuidados ambientais, atendendo às premissas para 

certifi cação do LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design). Além disso, oferece diferenciais competitivos 

que agregam valor às operações de seus clientes como 

proximidade da malha urbana, otimização inteligente 

dos espaços, compartilhamento de serviços de apoio e 

infraestrutura de TI e comunicações. 

A estrutura do Centeranel torna-o fl exível para atender usu-

ários que demandem de 1.500 m² até 105.000 m² de espaços 

qualifi cados para operações logísticas. Além de garantir o 

atendimento aos mais diversos tipos e modelos de operação, 

o Centeranel prepara-se para oferecer uma gama de solu-

ções de movimentação interna e externa, buscando otimi-

zar custos de operação, tais como: armazenagem; adminis-

tração de estoques; administração de pedidos; montagem 

e manuseio de materiais; logística reversa; treinamentos; 

softwares de apoio; e segurança. 

• Centeranel Viracopos 

Ainda em desenvolvimento, o Centeranel Viracopos deverá 

replicar os mesmos conceitos básicos do projeto Raposo, 

atendendo inclusive à demanda decorrente das expansões do 

Aeroporto de Viracopos. O empreendimento está situado em 

terreno já adquirido na Rodovia Santos Dumont, vizinho ao fu-

turo aeroporto. 21
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Demonstrações

Financeiras

Balanços Patrimoniais

Demonstrações do Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas

Receita Equivalente (Anexo - Quadro Suplementar)

Parecer dos Auditores Independentes
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Levantados em 31 de dezembro de 2010

e de 2009 e em 1º de janeiro de 2009
 (em milhares de Reais - R$)

ATIVOS

CIRCULANTES

Caixa e equivalentes de caixa  4 30.804 32.386 62.941

Contas a receber de clientes 5 58.627 22.029 40.466

Impostos a recuperar  1.284 563 710

Adiantamentos a fornecedores  1.353 1.255 3.990

Contas a receber de partes relacionadas 7 936 2.166 6.071

Outros créditos a receber 6 4.978 - 4.106

Outras contas a receber  312 209 17

Total dos ativos circulantes  98.294 58.608 118.301

NÃO CIRCULANTES

Depósitos judiciais    16 1.888 1.861 1.908

Contas a receber de partes relacionadas 7 - 6.005 -

Imposto de renda e contribuição social diferidos  2.377 - -

Investimentos 8 114.956 84.729 68.513

Imobilizado 9 2.115 1.873 44.461

Intangível 10 1.137 294 352

Total dos ativos não circulantes  122.473 94.762 115.234

TOTAL DOS ATIVOS  220.767 153.370 233.535

Nota

Explicativa

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Balanços

Patrimoniais
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31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
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PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTES

Fornecedores   7.334 4.550 10.485

Cauções e retenções   4.811 5.669 5.118

Adiantamentos de clientes  11 27.159 7.295 33.474

Salários e encargos sociais   8.642 7.901 5.442

Impostos a recolher  12 2.855 1.892 2.653

Imposto de renda e contribuição social a recolher  2.059 937 3.468

Contas a pagar a partes relacionadas 7 - 278 -

Provisão para garantia de obras 13 1.550 1.400 560

Outras contas a pagar 14 15.658 882 877

Total dos passivos circulantes  70.068 30.804 62.077

NÃO CIRCULANTES

Impostos a recolher 12 506 844 1.182

Certifi cados de recebíveis imobiliários - CRI 15 - - 75.602

Provisão para riscos tributáveis, cíveis e trabalhistas 16 2.571 1.282 431

Provisão para perdas em investimentos 8 4.578 2.913 1.032

Total do passivos não circulantes  7.655 5.039 78.247

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social  17.a) 61.779 36.888 25.389

Reserva legal  643 643 -

Reserva de reavaliação 17.b) 54.966 54.966 54.966

Lucros acumulados  17.e) 25.656 25.030 12.856

Total do patrimônio líquido  143.044 117.527 93.211

TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  220.767 153.370 233.535

Nota

Explicativa 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
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Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro

de 2010 e de 2009 (em milhares de Reais - R$)

RECEITA LÍQUIDA DE CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO 18 293.280  242.403 
 

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 19.a (232.037) (199.318)

LUCRO BRUTO  61.243  43.085 

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS    

Despesas administrativas e comerciais 19.b (28.276) (18.531)

Depreciações e amortizações  (621) (466)

Resultado de participação em sociedades controladas 8 5.272 6.455

Provisão para perdas em investimentos em controladas 8 (1.665) (1.881)

Outras receitas  28 13

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  35.981 28.675

RESULTADO FINANCEIRO 

Receitas fi nanceiras   3.898 7.381

Despesas fi nanceiras   (5.253) (3.072)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA       

E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   34.626  32.984 
   

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    

Correntes  20 (11.351) (11.450)

Diferidos  20 2.377 -

LUCRO APÓS O IMPOSTO DE RENDA E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   25.652  21.534

Reversão de juros sobre o capital próprio 17.d)  3.219  2.217

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  28.871 23.751

Não há resultados abrangentes no período nem em períodos anteriores

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações

do Resultado

Nota

Explicativa 31.12.2010 31.12.2009
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Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro

de 2010 e de 2009 (em milhares de Reais - R$)

Demonstrações das Mutações

do Patrimônio Líquido

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2009  25.389   -  54.966   12.856  93.211 

Constituição de reserva legal   -  643   -   (643)  - 

Aumento de capital 17.a) 11.500  -   -   -   11.500 

Redução de capital por cisão de ativos   (1) -  -  -  (1)

Dividendos distribuídos 17.c)  -   -   -   (8.717)  (8.717)

Juros sobre o capital próprio 17.d)  -   -   -   (2.217)  (2.217)

Lucro líquido do exercício   -   -   -   23.751   23.751 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009  36.888  643  54.966  25.030   117.527 

Aumento de capital 17.a) 24.891  -   -   -   24.891 

Dividendos distribuídos 17.c)  -   -   -   (25.026)  (25.026)

Juros sobre o capital próprio 17.d)  -   -   -   (3.219)  (3.219)

Lucro líquido do exercício   -   -   -   28.871   28.871 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010  61.779 643 54.966 25.656 143.044

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

 Nota Capital Reserva Reserva de Lucros  

 Explicativa social  legal    reavaliação acumulados Total 
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Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro

de 2010 e de 2009 (em milhares de Reais - R$)

Demonstrações dos 

Fluxos de Caixa

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício  28.871   23.751

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa     
 gerado pelas atividades operacionais:    
 Depreciações e amortizações   621   466 
 Imposto de renda e contribuição social diferidos   (2.377)   - 
 Despesa fi nanceira de empréstimos, fi nanciamentos e parcelamentos   429   391 
 Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa   - (88)
 Descontos concedidos   1.194    - 
 Constituição de provisão para garantia em obras   150   840 
 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas   1.289   1.305 
 Provisão para perdas em investimentos em controladas 8  1.665   1.881 
 Resultado de participação em sociedades controladas 8 (5.272) (6.455) 

   26.570 22.091
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes   (32.746)   13.479
 Contas a receber de partes relacionadas   7.235  (2.100)
 Impostos a recuperar   (595)     - 
 Adiantamentos a fornecedores   84   2.553
 Outros créditos a receber   (4.932)  4.060
 Outras contas a receber   (316)   17 
 Depósitos judiciais   (28)   48

Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
 Fornecedores   2.784  (5.935)  
 Cauções e retenções   (498)   191  
 Adiantamentos de clientes   14.799  (21.114)
 Salários e encargos sociais   382   2.818 
 Impostos a recolher   925  (614)  
 Imposto de renda e contribuição social a recolher  996 (2.531)  
 Outras contas a pagar   14.776  5
 Pagamentos de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas   -  (454)
 Contas a pagar a partes relacionadas   (278)  278

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  29.158 (12.792)

D
e
m

o
n
st

ra
çõ

e
s 

F
in

an
ce

ir
as

Nota

Explicativa 31.12.2010 31.12.2009
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As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de bens do ativo imobilizado e de bens intangíveis   (1.706)  (42.000)

Venda de imobilizado para empresa controlada  -   8.578  

Aumento de capital em controladas 7  (24.951) (11.500)  

Dividendos recebidos 7 -   1.739  

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (26.657)  (43.183)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    

Pagamento de impostos parcelados   (729) (729) 

Aumento de capital social 17.a)  24.891   11.500  

Dividendos distribuídos 17.c)  (25.026)  (8.718) 

Pagamento de juros sobre o capital próprio 17.d) (3.219)  (2.217) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento  (4.083)  (164)  

REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   (1.582)  (30.555) 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   32.386   62.941  

Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício   30.804   32.386 

REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (1.582) (30.555)

Nota

Explicativa 31.12.2010 31.12.2009
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Às Demonstrações Financeiras para o Exercício fi ndo em 31 de 

dezembro de 2010
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto

quando indicados de outra forma)

Notas Explicativas

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 Ltda., na Centeranel 1 Participa-

ções Ltda., na Centeranel 2 Participações Ltda., na Centeranel 3 Logística e Participações Ltda., na CCN 

Administração e Locação de Bens Ltda., na CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda., no 

Consórcio Lucas do Rio Verde, no Consórcio Racional Delta e no Consórcio Racional Confi dere.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, 

as orientações e as interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que já 

foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

As demonstrações fi nanceiras apresentam a avaliação dos investimentos em controladas pelo método de 

equivalência patrimonial, de acordo com a legislação brasileira vigente. 

 2.2. Base de elaboração

As demonstrações fi nanceiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indica-

do de outra forma. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 

pagas em troca de ativos. 

 2.2.1. Instrumentos fi nanceiros ativos

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 são representados por fundo fi xo 

de caixa, recursos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações fi nanceiras cujos saldos 

não diferem signifi cativamente dos valores de mercado, com vencimento até 90 dias da data da aplica-

ção ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 

estão sujeitos a um insignifi cante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de 

custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor 

de mercado ou de realização.

Contas a receber de clientes e créditos de liquidação duvidosa: representados pelos respectivos valo-

res de realização, podendo incluir, caso seja julgado necessário, a provisão para créditos de liquidação

duvidosa, cujo cálculo é baseado em estimativa sufi ciente para cobrir prováveis perdas na realização
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das contas a receber, considerando o histórico de recebimentos, a situação de cada cliente e as res-

pectivas garantias oferecidas. 

Deterioração de ativos fi nanceiros: ativos fi nanceiros são avaliados a cada data de balanço para identifi -

cação de eventual deterioração de ativos (“impairment”). São considerados deteriorados quando existem 

evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo fi nanceiro 

e que tenham impactado o fl uxo estimado de caixa futuro do investimento.

 

 2.2.2. Instrumentos fi nanceiros passivos

Os passivos fi nanceiros da Sociedade e de suas controladas são substancialmente representados por 

fornecedores, empréstimos e fi nanciamentos. Estão demonstrados pelos valores de contratação, acres-

cidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetária incorridos. Quando aplicável, 

estes são demonstrados pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos e são subsequente-

mente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juros efetiva.

 

 2.2.3. Imobilizado e intangível

Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e amortização e, quando aplicável, provisão 

para redução ao valor de recuperação. A depreciação e amortização são calculadas pelo método linear 

a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens e direitos. Os arrendamen-

tos mercantis de bens para o ativo imobilizado são reconhecidos neste grupo, em contrapartida à conta 

“Empréstimos e fi nanciamentos”, e são depreciados pela vida útil-econômica dos bens arrendados. Os 

encargos fi nanceiros de fi nanciamentos incorridos durante o período de construção foram capitalizados.

 

 2.2.4. Reconhecimento de receita

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer 

estimativas de descontos comerciais e/ou bonifi cações concedidos. 

Quando os resultados de um contrato de construção são estimados com confi abilidade, as receitas e os 

custos são reconhecidos com base no estágio de conclusão do contrato no fi nal do período, mensurados 

com base na proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais estimados do contrato, exceto 

quando há evidências de que outro método represente melhor a fase de execução do serviço. As varia-

ções nos custos com mão de obra, reclamações e pagamentos de incentivos estão incluídos até o ponto 

em que esses custos possam ser mensurados com confi abilidade e seu recebimento seja provável.

 Quando os resultados de um contrato de construção não podem ser estimados com confi abilidade, sua 

receita é reconhecida até o montante dos custos incorridos cuja recuperação seja provável. Os custos de 

cada contrato são reconhecidos como despesas no período em que são incorridos.

Quando for provável que os custos totais excederão a receita total de um contrato, a perda estimada é 

reconhecida imediatamente como despesa. 
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Os valores recebidos antes da realização do correspondente trabalho são registrados no balanço patri-

monial como um passivo, na rubrica “Adiantamentos de clientes”. Os montantes faturados pelo trabalho 

executado, mas ainda não pagos pelo cliente, são registrados no balanço patrimonial como um ativo, na 

rubrica “Contas a receber de clientes”.

 

 2.2.5. Redução ao valor recuperável de ativos

No fi m de cada exercício, a Sociedade revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis com 

vida útil defi nida para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por 

redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com 

a fi nalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver.

A Sociedade, em atendimento ao CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável, efetuou a análise do valor de 

recuperação do imobilizado. Com base nos estudos realizados, não foram identifi cados ativos que neces-

sitem de provisão para redução ao seu valor de recuperação.

 

 2.2.6. Ajuste a valor presente

De acordo com o CPC 12 - Ajuste a Valor Presente, a Sociedade avaliou os ativos e passivos monetários 

de longo prazo e relevantes existentes no circulante sujeitos à avaliação a valor presente, e também os de 

curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas 

em conjunto. Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, não foi registrado ajuste a valor presente, em face 

da não relevância. 

 

 2.2.7. Tributação

 Impostos correntes

A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O 

lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou 

despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não 

dedutíveis de forma permanente. 

 

 Impostos diferidos

Os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias tributáveis. A recupera-

ção do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no fi nal de cada período de relatório e, quando não 

for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo 

o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Os 

impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado.

 2.2.8. Provisões

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos 

passados, em que seja possível estimar os valores de forma confi ável e cuja liquidação seja provável.

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar 

a obrigação no fi nal de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à 

obrigação.

As provisões para o custo esperado com a garantia de obras são reconhecidas com base na melhor esti-

mativa da Administração em relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação.

 2.2.9. Uso de estimativas

A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

requer que a Administração da Sociedade se baseie em estimativas para o registro de certas transações 

que afetam os ativos, os passivos, as receitas e as despesas. Os resultados fi nais dessas transações e 

informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estima-

tivas. As principais estimativas utilizadas pela Administração da Sociedade na preparação das demons-

trações fi nanceiras referem-se à determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, às 

vidas úteis utilizadas para depreciação dos bens do ativo imobilizado, aos prazos e valores de realização 

de ativos imobilizados e às provisões para riscos e garantias.
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2.3. Novos pronunciamentos técnicos, revisões e interpretações

O CPC ainda não editou determinados pronunciamentos e modifi cações correlacionados às “Internatio-

nal Financial Reporting Standards - IFRSs”, novas e revisadas. Em decorrência do compromisso do CPC 

e do CFC de manter atualizado o conjunto de normas emitido com base nas atualizações feitas pelo “In-

ternational Accounting Standards Board - IASB”, é esperado que esses pronunciamentos e modifi cações 

sejam editados pelo CPC até a data de sua aplicação obrigatória.

 

A Administração da Sociedade e de suas controladas entende que não existem impactos nas suas de-

monstrações fi nanceiras quanto aos pronunciamentos ainda não editados pelo CPC:

Normas Descrição Aplicação

Modifi cações à IFRS 7 Divulgações - transferências de ativos

fi nanceiros.

Períodos anuais com início em 

ou após 1º de julho de 2011.

IFRS 9 (conforme

alterada em 2010)

Instrumentos fi nanceiros. Períodos anuais com início em 

ou após 1º de janeiro de 2013.

Modifi cações à IAS 12 Impostos diferidos - recuperação dos ati-

vos subjacentes quando o ativo é mensu-

rado pelo modelo de valor justo da IAS 40.

Períodos anuais com início em 

ou após 1º de janeiro de 2012.

Modifi cações à IAS 32 Classifi cação de direitos. Períodos anuais com início em 

ou após 1º de fevereiro de 2010.

Modifi cações à

IFRIC 14

Pagamentos antecipados de exigência 

mínima de fi nanciamento.

Períodos anuais com início em 

ou após 1º de janeiro de 2011.

Melhorias às IFRSs 

emitidas em 2010

Geral Períodos anuais com início em 

ou após 1º de julho de 2010 e 

1º de janeiro de 2011, conforme 

aplicável.

    

3. EFEITO DA ADOÇÃO DOS NOVOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC

As demonstrações fi nanceiras para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2010 são as primeiras apre-

sentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil. A Sociedade aplicou os reque-

rimentos do CPC 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade e as políticas con-

tábeis defi nidas na nota explicativa nº 2 de acordo com os novos pronunciamentos emitidos pelo CPC em 

todos os períodos apresentados; o que inclui o balanço patrimonial na data de transição, defi nida como 

1º de janeiro de 2009. Não houve modifi cação nem ajustes necessários na adoção das novas normas nas 

demonstrações fi nanceiras apresentadas para fi ns de comparação.

 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, o saldo está composto conforme segue:

 

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Caixa 61 40 13

Bancos 408 1.170 1.593

Aplicações fi nanceiras:

Banco Unibanco - CDB (a) - - 11.088

Fundo HG FIC FIM (b) - 12.724 9.721

Banco Votorantim - CDB (a) 21.036 8.298 19

Banco Bradesco - compromissada - CDB (a) - 5.033 34.971

Banco Itaú - Invest Fix (c) 4.885 3.054 -

Banco Votorantim - Fundo Vintage (d) 4.414 2.067 -

Banco Itaú - CDB (a)          -          -   5.536

30.804 32.386 62.941
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(a) Aplicações fi nanceiras sujeitas à atualização mensal de juros médios de 101% do Certifi cado de 

 Depósito Interbancário - CDI.

(b) Fundo de investimento multimercado, que busca rentabilidade acima do Certifi cado de Depósito

 Interbancário - CDI.

(c) Aplicação fi nanceira automática de valores de conta-corrente sujeita à atualização diária de juros 

 médios de 20% do CDI. 

(d) Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento de renda fi xa, que busca rentabilidade 

 acima do CDI. 

As aplicações fi nanceiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão 

sujeitas a um insignifi cante risco de mudança de valor. 

 5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

 

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Contas a receber de clientes 40.779 11.616 27.048 

Serviços executados a faturar 17.848 10.413 13.506 

58.627 22.029 40.554 

Provisão para perdas na realização de créditos           -          -      (88)

58.627 22.029 40.466 

     

O saldo de contas a receber de clientes, já faturado em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, por período de 

vencimento, está apresentado a seguir:

 

31/12/2010 31/12/2009

A vencer 39.531 11.409

Vencidas - Até 30 dias   1.248      207

40.779 11.616

 

A Sociedade constitui provisão para créditos de liquidação duvidosa para contas a receber vencidas há 

mais de 180 dias, com base na sua experiência histórica.

Em 31 de dezembro de 2010, a Sociedade possui concentração do saldo a receber de clientes correspon-

dente a 48% do saldo total faturado:

Cliente 2010 % do total

VIVO S.A. 25.791 44

Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.   2.467   4

Outros clientes 30.369  52

58.627 100

    

A Administração entende que a base de clientes é pulverizada e que a concentração do saldo a receber 

ocorreu pela evolução da obra no mês de dezembro de 2010, sendo que a realização ocorreu em período 

subsequente.

6. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

 

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Consórcio Racional Delta - MCT 4.678 - 4.034

Outros créditos a receber    300 -      72

4.978 - 4.106
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O Consórcio Racional Delta 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 (“MCT”), no 

Estado do Rio Grande do Sul.

7. CONTAS A RECEBER E A PAGAR A PARTES RELACIONADAS

Os saldos das operações mantidas com partes relacionadas são como segue:

Ativo:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

   

Contas a receber de partes relacionadas:

Racicorp Comércio e Participações Ltda. - - 5

Centeranel 1 Participações Ltda. 8 1 1

CCN - Centro de Convenções Ltda. 36 27 5.880

Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. 789 6.133    185

CCN Torre Sul Administração e Locação de

Bens Ltda. 33 1.928 -

CCN Administração e Locação de Bens Ltda. 26 65 -

Centeranel 2 Participações Ltda. 13 17 -

Outros   31 - -

936 8.171 6.071

    

Circulante 936 2.166 6.071

Não circulante - 6.005 -

Passivo:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

   

Contas a pagar a partes relacionadas:

Cotistas - pessoas físicas - 213 -

Racicorp Comércio e Participações Ltda. -   65 -

- 278 -

   

Circulante - 278 -

      

Conforme mencionado na nota explicativa nº 15, a Sociedade celebrou contrato de locação com a 

PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda. O início da locação ocorreu em janeiro de 2010.

A Sociedade aluga o prédio onde funciona a sede, o qual é de propriedade da controladora Racicorp 

Comércio e Participações Ltda. Em 31 de dezembro de 2010, a Sociedade contabilizou despesas de 

aluguel no montante de R$1.066 (R$1.002 em 31 de dezembro de 2009), registradas como “Despesas 

administrativas e comerciais”. 

Sobre os saldos de mútuos não há incidência de encargos fi nanceiros.
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8. INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS

São representados por:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Investimentos:

Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. 95.085 70.604 59.098

Centeranel 1 Participações Ltda. 7.787 7.756 7.756

CCN Administração e Locação de Bens Ltda. 10.413 4.722 5

Centeranel 2 Participações Ltda. 1.589 1.558 1.558

CCN Torre Sul Administração e Locação

de Bens Ltda.
- 6 5

Outros 82 83 91

114.956 84.729 68.513

  

Provisão para perdas em investimentos:

CCN - Centro de Convenções Ltda. 4.412 2.896 1.015

CCN Torre Sul Administração e Locação

de Bens Ltda.
166 - -

SCP SP Judas Ltda. - 17 17

 4.578   2.913  1.032

Os investimentos e a provisão para perdas em investimentos em 31 de dezembro de 2010 são 

como segue:

Descrição dos

investimentos

Milhares 

de ações 

ordinárias/ 

cotas

possuídas

Participação

no capital 

integralizado  

- %

Patrimônio

líquido

(passivo a

descoberto)

Lucro 

(prejuízo) 

líquido do 

exercício

Valor do 

investimento 

(provisão 

para perda 

em investi-

mentos)

Resultado de 

participação

em socie-

dades

controladas

Provisão

para perdas 

em investi-

mentos em 

controladas

Centeranel 3 Logística e

Participações Ltda. (a) 45.452 99,99 95.085 (409) 95.085 (409) - 

Centeranel 1

Participações Ltda. 3.669 99,99 7.787 - 7.787 - - 

CCN Administração e

Locação de Bens Ltda. (b) 6 99,97 10.413 5.691 10.413 5.691 - 

Centeranel 2

Participações Ltda. 783 99,99 1.589 - 1.589 - - 

CCN Torre Sul Administração

e Locação de Bens Ltda. (c) 6 99,97 (166) (179) (166) - (179) 

CCN - Centro de

Convenções Ltda. (d) 2.701 99,99 (4.412) (1.515) (4.412) - (1.515)

Outros
82            82     (10)       29 

110.378 5.272 (1.665)

Ativo não circulante

- investimentos 114.956 

Passivo não circulante

- provisão para perdas

em investimentos
  (4.578)

   110.378
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(a) O Centeranel 3 Participações Ltda. tem como objeto social a prestação de serviços de transporte 

 de carga através de modais ferroviário e rodoviário, entre outros, isoladamente ou combinados

 entre si de forma intermodal ou multimodal, inclusive atuando como operador de transporte 

 multimodal, exploração de atividades relacionadas direta ou indiretamente aos serviços de 

 transporte, tais como planejamento logístico, carga, descarga, transbordo, movimentação e 

 armazenagem de mercadorias e contêineres, operação portuária, exploração e administração 

 e locação de armazenagem. A controlada iniciou suas atividades em 2010.

(b) A CCN Administração e Locação de Bens Ltda. tem como objeto social a exploração, administração 

 e locação comercial de bens próprios, de terceiros ou havidos através de concessões, por meio de 

 contratos. A controlada iniciou suas atividades em 2009.

(c) A CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. tem como objeto social a exploração,

 administração e locação comercial de bens próprios, de terceiros ou havidos através de concessões, 

 por meio de contratos. A controlada iniciou suas atividades em 2010.

(d) A CCN - Centro de Convenções Ltda. tem como objeto social a exploração do Centro de Convenções no 

 município do Rio de Janeiro. A controlada iniciou suas atividades no início do segundo semestre de 2007. 

As demais sociedades controladas estão em fase pré-operacional até 31 de dezembro de 2010.

A movimentação dos investimentos nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009

é como segue:

Investimentos
Provisão para perdas

em investimentos

Saldos em 1º de janeiro de 2009 68.513 1.032

Aumento de capital em controladas 11.500 -

Resultado de participação em sociedades controladas 6.455 -

Provisão para perdas em investimentos em controladas - 1.881

Dividendos recebidos - SCP SP Judas Ltda.   (1.739)          -

  

Saldos em 31 de dezembro de 2009 84.729 2.913

  

Aumento de capital em controladas 24.950 -

Resultado de participação em sociedades controladas 5.272 -

Outros investimentos 5 -

Provisão para perdas em investimentos em controladas             - 1.665

Saldos em 31 de dezembro de 2010 114.956 4.578

     

9. IMOBILIZADO

É composto por:  

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Taxa anual de
depreciação

- %
Custo

Depreciação/
amortização
acumulada

Líquido Líquido Líquido

Máquinas e equipamentos 10 887 (430) 457 495 574

Móveis e utensílios 10 341 (66) 275 152 117

Equipamentos de informática 20 1.885 (1.104) 781 900 531

Veículos 20 29 (20) 9 15 21

Benfeitorias em imóveis

de terceiros
10 983 (390) 593 311 348

Imobilizado em andamento -         -          -         -         - 42.870

   4.125 (2.010) 2.115 1.873 44.461
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Os saldos registrados na conta “Imobilizado em andamento” representavam dois edifícios corporativos 

que foram construídos próximo ao Centro de Convenções no município do Rio de Janeiro, destinados à 

locação. As obras foram concluídas em 2009.

Conforme mencionado na nota explicativa nº 12, esses imóveis foram locados pelo prazo médio de dez 

anos, a partir da sua conclusão, corrigidos pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M. A Sociedade 

procedeu à securitização desses recebíveis, mediante operação estruturada com o Banco Unibanco S.A., 

para emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI.

 

A movimentação do imobilizado para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 é como 

segue:

Custo
Depreciação e 

amortização
Líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2009 45.611 (1.150) 44.461

Adições no exercício 41.957 (365) 41.592

Cisão de imobilizado - Torre Norte e Torre Sul (a) (75.602) - (75.602)

Venda de imobilizado não cindido - Torre Sul (b)  (8.578)         -  (8.578)

Saldos em 31 de dezembro de 2009   3.388 (1.515) 1.873

Adições no exercício      737   (495)       242

Saldos em 31 de dezembro de 2010   4.125 (2.010)    2.115

     

(a) Conforme atos societários de 15 de abril e 18 de dezembro de 2009, a Sociedade cindiu parcialmente 

seu ativo imobilizado para as controladas CCN Administração e Locação de Bens Ltda. (“CCN - Torre 

Norte”) e CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. (“CCN - Torre Sul”), respectivamente, 

no montante total de R$75.602. A cisão refere-se aos dois edifícios corporativos citados anteriormente, 

em contrapartida à transferência dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários - CRI descritos na nota 

explicativa nº 15. A Sociedade e as controladas CCN Torre Norte e CCN Torre Sul, apesar de pertence-

rem ao mesmo grupo econômico, atuam em segmentos distintos. A Sociedade tem como objeto social a 

execução de serviços de construção civil, ao passo que as controladas mencionadas são sociedades com 

propósitos específi cos, as quais foram constituídas com a única fi nalidade de explorar comercialmente a 

locação dos edifícios corporativos Torre Norte e Torre Sul.

(b) Conforme ato societário de 10 de dezembro de 2009, a Sociedade alienou a parte do ativo imobilizado 

não cindida referente à Torre Sul para a CCN - Torre Sul, pelo valor de construção de R$8.578, pago à vista. 

10. INTANGÍVEL

É composto por:

 

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Taxa anual de

amortização 

- %

Custo
Amortização 

acumulada
Líquido Líquido Líquido

Software 20 1.668 (531) 1.137 294 352

 

A movimentação do intangível para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 é como segue:

Custo Amortização Líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2009 657 (305) 352

Adições 43 - 43

Amortização - (101) (101)

Saldos em 31 de dezembro de 2009 700 (406) 294

Adições 969 - 969

Amortização - (126)   (126)

Saldos em 31 de dezembro de 2010 1.669 (532) 1.137
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11. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Representam valores antecipados dos clientes por conta de obras em andamento, a serem apropriados 

ao resultado conforme cronograma físico-fi nanceiro das obras.

12. IMPOSTOS A RECOLHER

 

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Circulante:

Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - COFINS a recolher
972 348 869

Programa de Integração Social - PIS a recolher 232 97 210

Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher 409 355 605

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a recolher 831 754 545

COFINS a recolher - Programa de Parcelamento

Especial - PAES
338 338 338

Outros impostos a recolher     73         -      86

2.855 1.892 2.653

Não circulante -

COFINS a recolher - PAES    506     844 1.182

        

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 amor-

tização 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.

 

13. PROVISÃO PARA GARANTIA DE OBRAS

As provisões são calculadas com base na análise dos custos incorridos comparados à produção total das 

obras com período de garantia encerrado. Dessa forma, foram defi nidos percentuais para cada setor e 

segmento de atuação da Sociedade, aplicados sobre a produção total das obras concluídas, como esti-

mativa de gastos com reparos e manutenções a incorrer.

14. OUTRAS CONTAS A PAGAR

 

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Consórcio Racional Confi dere - CEDAE (a) 14.955 - -

Consórcio Racional Delta - MCT (b) - 584 -

Consórcio Racional Lucas do Rio Verde (c) - - 827

Outros      703 298   50

15.658 882 877

     

(a) O Consórcio Racional Confi dere representa uma operação conjunta com a Confi dere Imobiliária,

 Incorporadora e Administradora de Imóveis Cidade Nova Ltda., tendo como objeto de sua constituição 

 a construção e a implementação, em regime de empreitada integral a preço global e prazo determinado 

 para construção, de um imóvel para a Caixa Econômica Federal (“CEDAE”).
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Proveniente dessa operação conjunta, a Sociedade registrou durante o exercício de 2010 os seguintes 

valores no resultado:

31/12/2010

Receita de prestação de serviços 13.393

Impostos sobre faturamento (1.451)

Custos dos serviços prestados (10.764)

Resultado fi nanceiro      184

  1.362

O saldo em 31 de dezembro de 2010 representa os valores recebidos antecipadamente por conta de

serviços a serem executados.

(b) O Consórcio Racional Delta 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 MCT, no Estado do Rio Grande do Sul.

Proveniente dessa operação conjunta, a Sociedade registrou durante os exercícios de 2010 e de 2009 os 

seguintes valores no resultado:

31/12/2010 31/12/2009  

Receita de prestação de serviços 22.823 10.911

Impostos sobre faturamento (943) (747)

Custos dos serviços prestados (12.629) (11.994)

Resultado fi nanceiro 67 86

  9.318   (1.744)

 

(c) Representa uma operação conjunta da Sociedade com a Construções e Comércio Camargo Corrêa 

 S.A., com a participação de 50% cada uma, tendo como objeto de sua constituição a construção e a 

 implementação, em regime de empreitada integral a preço global e prazo determinado, de um imóvel 

 industrial no Estado de Mato Grosso, concluído em 2009.

Em decorrência dessa operação conjunta, a Sociedade registrou, durante o exercício fi ndo em 31 de 

dezembro de 2009, os seguintes valores no resultado:

 

31/12/2009  

Receita de prestação de serviços 6.656

Impostos sobre faturamento (253)

Custos dos serviços prestados (6.189)

Resultado fi nanceiro (8)

206

   

15. CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI

01/01/2009

Torre Norte (a) 70.602

Torre Sul (b)   5.000

75.602

   

(a) A Sociedade e a Sulamérica Companhia Nacional de Seguros celebraram em 17 de outubro de 2007 

 o Contrato de Locação da Torre Norte, referente ao edifício corporativo construído no Complexo

 Empresarial RioCidadeNova localizado no município do Rio de Janeiro, pelo prazo de 120 meses. O 

 início da locação ocorreu em abril de 2009.

 A Sociedade realizou captação de recursos por meio da securitização dos recebíveis desses aluguéis, 

 com a respectiva emissão de CRI, vinculados a CCI. O valor total dos CRI emitidos até 31 de dezembro 
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 de 2009 foi de R$96.537, que será pago em dez parcelas anuais até abril de 2019, acrescido de juros 

 de 10,8% ao ano, sujeito à atualização anual da Taxa Referencial - TR. A amortização de principal e 

 juros teve início em abril de 2010. 

 O Contrato de Cessão de Créditos tem por objeto a cessão, pela Sociedade ao agente fi duciário, de 

 todos os respectivos direitos dele oriundos, que correspondem a seu valor principal e às condições de 

 reajustamento e de todas as garantias contratuais, multas e indenizações.

 Em garantia dos CRI foram concedidos: (i) cessões fi duciárias dos créditos decorrentes do Contrato; 

 e (ii) alienação fi duciária de ações da controlada da Sociedade, CCN - Centro de Convenções Ltda.

 Conforme mencionado na nota explicativa nº 9, a Sociedade cindiu o imobilizado da Torre Norte para 

 a CCN Administração e Locação de Bens Ltda. em contrapartida aos CRI.

(b) A Sociedade e a PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda. (“PLA”) celebraram em 25 de julho de 

 2008 o Contrato de Construção, Locação Atípica e Outras Avenças, tendo por objeto a locação pela 

 PLA da Torre Sul, referente ao edifício corporativo construído no Complexo Empresarial RioCidade

 Nova no município do Rio de Janeiro. O início da locação ocorreu em janeiro de 2010.

 

 A Sociedade realizou captação de recursos por meio da securitização dos recebíveis desses aluguéis, 

 com a respectiva emissão de CRI, vinculados a CCI. O valor total dos CRI emitidos foi de R$20.115, 

 que será pago em 102 parcelas mensais com vencimento até junho de 2018, acrescido de juros

 médios de 10,3% ao ano e sujeito à atualização anual da TR. A amortização de principal e juros teve 

 início em fevereiro de 2010. 

 O Contrato de Cessão de Créditos tinha por objeto a cessão, pela Sociedade ao agente fi duciário, de 

 parte dos direitos dele oriundos, correspondente a 64,9294% dos créditos advindos e das condições 

 de reajustamento e de todas as garantias contratuais, multas e indenizações.

 Em garantia dos CRI foram concedidos: (i) cessões fi duciárias dos créditos decorrentes do Contrato; 

 e (ii) alienação fi duciária de ações da controlada da Sociedade, CCN - Centro de Convenções Ltda. 

 Conforme mencionado na nota explicativa nº 7, a PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda. é uma 

 parte relacionada. Essa operação poderia gerar resultado diferente caso tivesse sido praticada com 

 empresas não relacionadas. A Administração da Sociedade entende que as condições praticadas são 

 equivalentes às de mercado.

 Conforme mencionado na nota explicativa nº 9, a Sociedade cindiu o imobilizado da Torre Sul para a 

 CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. em contrapartida  aos CRI.

16. PROVISÃO PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Trabalhistas 1.202 578 204

Cíveis 1.182 704 227

Tributário    187         -      -

2.571 1.282 431

      

Para todas as questões que estão sendo contestadas é constituída provisão em montante considerado 

sufi ciente para cobrir prováveis perdas, com base na avaliação dos assessores jurídicos externos.

Para os processos cuja avaliação dos riscos indica probabilidade de perda provável, a Sociedade consti-

tuiu provisões para riscos.

A movimentação da provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas nos exercícios fi ndos em 31 de 

dezembro de 2010 e de 2009 é como segue:

31/12/2010 31/12/2009

Saldos no início do exercício 1.282 431

Constituição de provisões 1.289 1.305

Reversões de provisões -   (454)

Saldos no fi nal do exercício 2.571 1.282
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A Sociedade efetuou depósito judicial no valor de R$1.827 em 23 de junho de 2008, que suspendeu a 

exigibilidade do crédito tributário vinculado a processo administrativo no qual é cobrado suposto crédito 

tributário de PIS referente a fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 1997 a setembro de 1998. 

Referidos assessores jurídicos consideram possíveis as chances de êxito para a Sociedade, razão pela 

qual não foi constituída provisão em 31 de dezembro de 2010 e de 2009.

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital social

O capital social, no montante de R$61.779 em 31 de dezembro de 2010, é representado por 61.778.756 

cotas com valor nominal de R$1,00 cada uma. A Racicorp Comércio e Participações Ltda. detém 99% do 

capital social.

Em 19 de abril de 2010, foi aprovado pelos cotistas o aumento de capital em R$15.141 correspondente a 

15.141.000 cotas com valor nominal de R$1,00 cada uma.

Em 6 de dezembro de 2010, foi aprovado pelos cotistas o aumento de capital em R$9.750, correspondente 

a 9.750.000 cotas com valor nominal de R$1,00 cada uma. 

b) Reavaliação

Em 20 de setembro de 2007, as controladas Centeranel 1 Participações Ltda., Centeranel 2 Participações 

Ltda. e Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. procederam à reavaliação de seus terrenos, que 

resultou na constituição de reserva de reavaliação refl exa na Sociedade, no montante de R$54.966. 

c) Dividendos

Por meio de Assembleias Gerais Ordinárias realizadas durante o ano 2010, a Sociedade realizou distri-

buição de dividendos no valor de R$25.026.

d) Juros sobre o capital próprio

De acordo com a Lei nº 9.249/95, a Sociedade efetuou, nos exercícios de 2010 e de 2009, o registro de juros 

sobre o capital próprio no valor de R$3.219 e R$2.217, respectivamente, utilizando como base a TJLP. 

Para fi ns de divulgação e adequação às práticas contábeis, a despesa fi nanceira referente aos respec-

tivos juros calculados, no valor de R$3.219 em 31 de dezembro de 2010 (R$2.217 em 31 de dezembro de 

2009), foi revertida da demonstração do resultado na conta “Despesas fi nanceiras” para a conta “Lucros 

acumulados” na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

e) Lucros acumulados

A destinação do lucro líquido do exercício será deliberada na próxima reunião dos cotistas.

 

18. RECEITA LÍQUIDA DE CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO

 

31/12/2010 31/12/2009

RECEITA BRUTA 312.206 258.187

(-) Impostos  (18.926)  (15.784)

293.280 242.403

    

19. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DOS CUSTOS E DAS DESPESAS RECONHECIDOS NA

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

a) Custo dos serviços prestados

31/12/2010 31/12/2009

Materiais e serviços 140.437 123.597

Pessoal 52.891 39.086

Utilidades e serviços 25.131 21.110

Ocupação   13.578   15.525

232.037 199.318
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b) Despesas administrativas e comerciais

 

31/12/2010 31/12/2009

Pessoal 14.277 11.275

Despesas gerais 10.295 3.743

Ocupação 1.611 1.549

Provisão para contingências 1.289 1.305

Despesas tributárias 78 34

Utilidades e serviços      726      625

28.276 18.531

20. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Correntes

A Sociedade está inserida no regime de tributação pelo lucro real, e os débitos nas demonstrações do 

resultado, de R$11.351 (R$11.450 em 2009), referem-se às despesas efetivas dos respectivos impostos 

ajustados às adições conforme reconciliação a seguir:

 

31/12/2010 31/12/2009

Reconciliação entre o imposto de renda e a contribuição social

calculados à alíquota efetiva:

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 34.626 32.984

Alíquota nominal - % 34% 34%

Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 11.773 11.215

Efeitos de (exclusões) adições (422) 235

Imposto de renda e contribuição social debitados ao

resultado do exercício
11.351 11.450

Diferidos

31/12/2010

 Adições temporárias:

Provisão para riscos fi scais, cíveis e trabalhistas 2.571

Provisão para garantia 1.550

Participação nos lucros e resultados 2.437

Provisão para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FAP 431

Total de adições temporárias 6.989

Alíquota nominal - % 34%

Imposto de renda e contribuição social diferidos creditados ao resultado do exercício 2.377

     

21. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2010, foram pagos aos administradores da Sociedade bene-

fícios de curto prazo (ordenados, salários e contribuições para a seguridade social, participação nos 

lucros, assistência médica, habitação, bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) no valor de R$2.911 

(R$2.664 em 31 de dezembro de 2009), representados como “Despesas de pessoal”.

Não foi pago nenhum valor a título de: (a) benefícios pós-emprego (pensões, outros benefícios de 

aposentadoria, seguro de vida pós-emprego e assistência médica pós-emprego); (b) benefícios de 

longo prazo (licença por anos de serviço ou outras licenças, jubileu ou outros benefícios por anos de 

serviço, benefícios de invalidez de longo prazo); (c) benefícios de rescisão de contrato de trabalho; e 

(d) remuneração baseada em ações.
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22. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2010, foi provisionada participação nos lucros e resulta-

dos de R$2.437 (R$2.817 em 31 de dezembro de 2009), por deliberação da Administração da Sociedade, 

contabilizada como “Despesas administrativas e comerciais”.

23. COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, existe cobertura de seguros contra incêndio, roubo, colisão e ris-

cos diversos sobre os bens da Sociedade. A apólice tem vigência até 10 de novembro de 2011, e os limites 

de indenização são:

Prédios, móveis, maquinismo e utensílios:

Equipamentos portáteis 20

Danos elétricos 50

Despesas com instalação em novo local 250

Equipamentos eletrônicos 50

Perda de aluguel 1.100

Roubo/furto qualifi cado do conteúdo 100

Roubo de valores em trânsito 20

Roubo/furto qualifi cado de dinheiro no interior 100

Tragédias naturais (vendaval, furação, ciclone, granizo) 40

 

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

24.1. Gestão de risco de capital

A Sociedade e suas coligadas administram seu capital, para assegurar que as empresas que pertencem 

a ele possam continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno 

a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das 

dívidas e do patrimônio.

24.2. Gestão de risco de liquidez

A responsabilidade fi nal pelo gestão do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo 

apropriado de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão 

de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Sociedade e suas controladas gerenciam o risco de liquidez 

mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e linhas de crédito para captação de emprés-

timos que julgue adequados, através do monitoramento contínuo dos fl uxos de caixa previstos e reais, e 

pela combinação dos perfi s de vencimento dos ativos e passivos fi nanceiros.

Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, não há instrumentos fi nanceiros na forma de derivativos ou de 

risco semelhante.

25. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

As transações que não envolveram caixa foram:

• Impostos a recuperar

 Em 31 de dezembro de 2009, a Sociedade procedeu à compensação, líquida, de R$147 de saldos de 

 impostos a recuperar contra impostos a recolher.

• Ativo imobilizado

 Em 31 de dezembro de 2009, conforme mencionado nas notas explicativas nº 9 e nº 15, a Sociedade 

 efetuou cisão parcial de bens do ativo imobilizado, que foram cindidos em contrapartida à conta

 “Cédulas de Recebíveis Imobiliários - CRI”, no montante de R$75.602.

26. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações fi nanceiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da 

Sociedade em 31 de março de 2011.

Francisco Aurélio Martins

Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-044
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Demonstração do Valor dos Serviços Executados 

sob a Responsabilidade da Sociedade em 31 de 

dezembro de 2010 e de 2009

Anexo - Quadro Suplementar

Receita

Equivalente

   31/12/2010 31/12/2009

Serviços executados e administrados pela Sociedade

(receita operacional bruta) 312.206 258.187

Serviços executados por terceiros e administrados

pela Sociedade 491.593 295.084

Valor total dos serviços executados 

sob a responsabilidade da Sociedade 803.799 553.271

A apresentação dos dados é considerada relevante pela Sociedade, visto que a receita bruta deixou de ser 

o indicador do volume de atividades para grande parte das empresas do setor de construção civil. Devido 

a benefícios fi scais e novas formas de contratação dos serviços de construção, muito mais voltados aos 

chamados “Open Basis Contracts”, grande parte dos valores dos materiais e dos serviços subcontrata-

dos tem sido faturada diretamente aos proprietários das obras/clientes, restando apenas uma parte do 

valor das obras para as construtoras faturarem. Por essa razão, a Sociedade apresenta a demonstração 

do valor dos serviços prestados como indicadora do volume de atividade total das obras executadas sob 

a sua responsabilidade fi nanceira, técnica e administrativa.

Francisco Aurélio Martins

Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-0
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Aos Administradores e Cotistas

da Racional Engenharia Ltda.

São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Racional Engenharia Ltda. (“Sociedade”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas de-

monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para 

o exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 

demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações fi nanceiras

A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-

sil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-

boração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente 

se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi nancei-

ras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-

nacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 

auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 

razoável de que as demonstrações fi nanceiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evi-

dência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações fi nan-

ceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 

avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independen-

temente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os 

controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demons-

trações fi nanceiras da Sociedade para planejar os procedimentos de auditoria que são 

apropriados às circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cá-

cia desses controles internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 

adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 

feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 

fi nanceiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamen-

tar nossa opinião.

Relatório dos Auditores

Independentes sobre 

as Demonstrações

Financeiras
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Base para opinião com ressalva

Em 31 de dezembro de 2010, a Sociedade não registrou provisão para determinados 

riscos no montante aproximado de R$11.300 mil, relativamente a exercícios anteriores. 

Como decorrência, o patrimônio líquido está a maior em aproximadamente R$11.300 mil, 

líquido dos efeitos tributários.

Opinião com ressalva

Em nossa opinião, exceto pelo efeito do ajuste mencionado no parágrafo imediatamente 

anterior, as demonstrações fi nanceiras anteriormente referidas apresentam adequada-

mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Racional 

Engenharia Ltda. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus 

fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. 

Informação suplementar

As informações contidas no Anexo - Quadro Suplementar, referentes ao valor total dos 

serviços executados sob a responsabilidade da Sociedade em 31 de dezembro de 2010 e 

de 2009, são apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais e não são re-

queridas como parte das demonstrações fi nanceiras básicas. Essas informações foram 

submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria mencionados anteriormente e, em 

nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, 

em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

São Paulo, 31 de março de 2011

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 

Walter Dalsasso 

Auditores Independentes 

Contador

CRC nº 2 SP 011609/O-8  

CRC nº 1 SP 077516/O-9
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