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Mensagem
do Presidente



Transformar ideias em projetos e projetos em realida-
de. Essa filosofia vem garantindo o reconhecimento da 
Racional como uma empresa confiável e sólida, capaz 
de entregar soluções e construir vínculos. E o resultado 
desse posicionamento pode ser comprovado pela gran-
de quantidade de clientes recorrentes e pela constru-
ção de uma marca associada a valor.

O ano de 2012 foi marcado por grandes avanços. De-
mos continuidade à evolução do nosso Modelo de Ges-
tão com a melhoria continuada dos nossos sistemas de 
Gestão de Performance e de Gestão de Riscos, assim 
como no campo da Sustentabilidade.

Na Racional, o crescimento em si não é colocado 
como objetivo maior, ele é consequência da nossa 
visão singular sobre meritocracia. O desempenho de 
nossa equipe é estimulado por meio de metas coleti-
vas e individuais, que funcionam como um catalisador 
para a consolidação de uma cultura de colaboração e 
de corresponsabilidade, onde todos são protagonistas. 
Além disso, tão importante quanto os resultados con-
quistados é a forma como eles são entregues. Essa é 
a base da nossa cultura de meritocracia, que carrega 
traços marcantes da “Identidade Racional”.

Outra iniciativa relevante nesse exercício foi a am-
pliação do escopo de nossa Matriz de Riscos, com 
o objetivo de garantir um olhar mais corporativo 
e unificado sobre o tema. A partir dessa matriz, se 
desdobra um processo estruturado e permanente de 
identificação, classificação e mitigação dos principais 
riscos de nossa operação.

Essas e outras ações foram implementadas em um ano 
de crescimento expressivo, com um volume inédito de 
produção de qualidade, já que todas as metas não-fi-
nanceiras também foram atingidas.

A receita equivalente da Racional Engenharia ultra-
passou a marca de R$ 1,4 bilhão no ano – um incre-
mento de 62,7% em relação a 2011. Por outro lado, 
a Racional Empreendimentos promoveu desinvesti-
mentos de R$ 355 milhões e, com este fôlego, deu 
início à implantação de um novo projeto próximo ao 
Aeroporto de Viracopos e à prospecção de outras 
oportunidades de investimento.

Para apoiar esse crescimento, fizemos importantes in-
vestimentos em nossa estrutura. Eles permitiram que 
os nossos 1.100 colaboradores diretos e que os quase 
5 mil indiretos estivessem conectados e integrados às 
nossas políticas de Comunicação, Governança e De-
senvolvimento Humano.

Durante o ano evoluímos também no compromisso 
com a Sustentabilidade. Intensificamos o processo de 
qualificação de nossa cadeia produtiva com o objetivo 
de fortalecer vínculos de médio e longo prazos com 
nossos fornecedores e de prepará-los para garantir a 
mesma confiabilidade de nossa proposta de valor.

Acreditamos que o diálogo transparente e a geração de 
valor para todos os stakeholders é fator fundamental 
para a longevidade do nosso negócio. 

Para nós, superação é uma rotina diária, uma busca 
contínua por melhores resultados nos campos econô-
mico, social e ambiental. É ela que nos garantirá um 
lugar neste ambiente de negócios cada vez mais com-
plexo e em constante evolução.

Newton Simões
Presidente
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PERFIL CORPORATIVO

A proposta de valor da Racional é garantida por uma 
atuação focada em três Áreas de Negócio: Engenha-
ria, Construção e Desenvolvimento Imobiliário.

Sua estrutura societária é formada por duas Empre-
sas com forte sinergia: Racional Engenharia e Racio-
nal Empreendimentos.

A Racional Engenharia responde pelas áreas de Enge-
nharia e Construção, e a Racional Empreendimentos, 
pela de Desenvolvimento Imobiliário.

Apresentação
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Racional Engenharia
A Racional Engenharia é uma das líderes do merca-
do privado de engenharia e construção civil brasileiro. 
Com uma trajetória de 41 anos, destaca-se por ofere-
cer soluções completas e customizadas para as estra-
tégias de seus clientes. 

Sua atuação é reconhecida por trabalhos de Pré-Cons-
trução e Construção, com foco na busca pela melhor 
relação “custo X valor”, otimização de performance, 
redução de incertezas e gestão de riscos.

Normalmente, a fase de Pré-Construção se caracteriza 
pela validação do programa e das diretrizes do proje-
to, bem como pela realização de estudos de susten-
tabilidade e construtibilidade, projetos preliminares, 
engenharia de valor, licenciamentos, planejamento de 
prazo e de custo e formação de preço. 

Na Construção, a Racional Engenharia atua de forma 
completa, como líder do processo de execução do 
empreendimento, desde a fase de Pré-Construção 
ou a partir de projetos preestabelecidos pelo cliente.

Para fortalecer o relacionamento com seus clientes, pro-
cura entender suas demandas e identificar as melhores 
práticas e principais fatores críticos de cada segmento. 

Reflexo da boa aceitação pelo mercado desse atendi-
mento mais próximo e diferenciado, o índice de fide-
lização de clientes vem crescendo nos últimos anos, 
sendo 66% da atual carteira de obras composta por 
clientes recorrentes. 

Ao longo de sua trajetória, a Racional Engenharia entre-
gou mais de 550 obras, que correspondem a 8 milhões 
de m2 construídos, em oito segmentos de mercado: 

 Industrial 
 Edificações de Missão Crítica 
 Shopping Centers e Varejo 
 Saúde 
 Hotéis e Resorts 
 Logística 
 Corporativo 
 Educação e Cultura

9



Racional Empreendimentos
A Racional Empreendimentos atua em sinergia 
com as operações de Engenharia e Construção. 
Além de prospectar terrenos, conceber o em-
preendimento, viabilizar a estruturação financei-
ra e a construção, a Empresa também assume a 
gestão dos ativos originados nos segmentos de 
logística, edifícios corporativos e eventos. 

Com esse modelo de negócio, a Racional Empre-
endimentos é capaz de gerar conhecimento e 
valor, favorecendo a criação de novas oportuni-
dades de investimento em diversos modelos de 
parcerias. Essa estratégia também garante a 
diversificação em projetos rentáveis e de ge-
ração de caixa, que permitem a mitigação de 
riscos diante da volatilidade do mercado de En-
genharia e Construção.

Apresentação

10



EmprEEndimEnto CaraCtErístiCa LoCaLização ÁrEa totaL ÁrEa LoCÁvEL StatuS
   (m2) (m2)

Centro 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

Centeranel Viracopos Parque Logístico Indaiatuba 175.000 80.000 Pré-Construção

O portfólio atual é composto por cinco empreendimentos: 
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Apresentação

Centro Empresarial RioCidadeNova

O complexo contempla um Centro de Conven-
ções, dois edifícios corporativos e um prédio his-
tórico tombado e restaurado, todos localizados 
na região central da cidade do Rio de Janeiro. 

Centro de Convenções SulAmérica 

Com 24 mil m2 de área total, o empreendimento 
tem capacidade para receber até 6 mil pessoas 
em eventos corporativos, congressos, come-
morações, feiras, exposições e demais ativida-
des comerciais e promocionais.

O empreendimento destaca-se pela modernidade 
de suas instalações, 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.

Edifícios Corporativos - Torres Norte e Sul

Empreendimentos de uso misto anexos ao 
Centro de Convenções SulAmérica, os Edifícios 
Corporativos Torre Norte e Torre Sul oferecem 
uma solução de espaços inteligentes, com a 
incorporação de conceitos de sustentabilidade. 

A Torre Norte é ocupada integralmente pela 
SulAmérica, que mantém no local a sua sede 
administrativa em um contrato de built to suit, 
e a Torre Sul é ocupada por cinco empresas. O 
empreendimento conta ainda com serviço de 
estacionamento coberto automatizado, com 1.500 
vagas, total segurança e integração ao Metrô.

12



Parques Logísticos 

Centeranel Raposo 

Localizado no entroncamento entre o Rodoanel 
Governador Mário Covas e a Rodovia Raposo 
Tavares, no limite do município de São Paulo, o 
Centeranel Raposo foi o primeiro parque logístico 
a levar a marca Centeranel. 

O projeto é formado por três blocos de galpões 
modulares, com mais de 105 mil m2 de área 
locável, concebidos para fazerem parte do 
supply chain de empresas do setor produtivo 
e de distribuição.

O empreendimento destaca-se por trazer um 
novo conceito em centro de distribuição e pres-
tação de serviços premium, além de alguns ou-
tros diferenciais competitivos que agregam valor 
às operações de seus clientes, tais como: proxi-
midade da malha urbana, otimização inteligente 
de espaços, compartilhamento de serviços de 
apoio e infraestrutura de TI e comunicações.

Centeranel Viracopos

Os estudos e projetos para a construção do 
Centeranel Viracopos foram finalizados em 
2012. Situado em Indaiatuba (SP), próximo à 
área de expansão do Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas, o empreendimento 
está em fase de Pré-Construção e tem previsão 
de conclusão para o 1º semestre de 2014.
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Apresentação

FUNDAMENTOS

Visão

Ser a marca de maior confiabi-
lidade no desenvolvimento, na 
construção e no gerenciamento 
de edificações, integrando sua 
inteligência coletiva para uma 
sociedade melhor. 

Princípios 

Engajamento
Atuamos alinhados com nossos Fundamentos e com-
prometidos com os rumos do negócio.

Desenvolvimento de pessoas
Buscamos desenvolvimento contínuo para o alto de-
sempenho, estimulando o espírito de equipe e respei-
tando a diversidade. Assumimos responsabilidades, 
confiamos uns nos outros e superamos desafios. 

Visão sistêmica 
Reconhecemos a interdependência entre pessoas e 
processos e consideramos as implicações de curto, 
médio e longo prazos de todas as nossas ações. 

Inovação 
Criamos um ambiente de aprendizagem propício à inova-
ção. Promovemos continuamente melhoria dos proces-
sos para garantir seu alto desempenho e confiabilidade. 

Foco em resultados 
Asseguramos a entrega de resultados com adição de 
valor ao cliente, à Marca e aos demais públicos com 
os quais nos relacionamos, transformando continua-
mente o conhecimento em soluções. 
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RECONHECIMENTO 

Racional Engenharia 
Prêmio ITCNet 

Pelo quarto ano consecutivo, a Racional Enge-
nharia foi eleita a maior construtora no segmento 
comercial pelo Prêmio ITCNet. O ranking, organi-
zado anualmente pela ITC – Inteligência Empre-
sarial de Construção, premia as empresas que 
mais executaram obras durante o ano nos seg-
mentos comercial, industrial e residencial. Em 
2010, a Empresa também foi eleita a construtora 
mais sustentável, na primeira edição do Prêmio 
ITC SustentaX de Sustentabilidade. 

Prêmio SECONCI de Saúde
e Segurança do Trabalho

A Racional Engenharia conquistou em 2012 o 
Prêmio SECONCI de Saúde e Segurança do Tra-
balho. Escolhida por unanimidade pelos jurados, 
a obra do Morumbi Corporate foi a vencedora do 
Troféu Ouro, na categoria Prevenção e Orienta-
ção em Saúde Ocupacional. A premiação, organi-
zada pelo SECONCI-SP – Serviço Social da Cons-
trução Civil do Estado de São Paulo, reconhece 
as melhores práticas realizadas nos canteiros de 
obra localizados no Estado de São Paulo. 

Racional Empreendimentos
Prêmio Caio 2012 

O Centro de Convenções SulAmérica foi vence-
dor do Prêmio Caio 2012 – Espaço para Eventos 
de Grande Porte, nas categorias Nacional e Re-
gião Sudeste. A Empresa recebeu o Jacaré de 
Ouro, que representa o primeiro lugar desta pre-
miação que, por ser a única do setor, é conside-
rada o Oscar dos Eventos. Realizado desde 1999, 
o prêmio é uma homenagem a Caio de Alcântara 
Machado, profissional pioneiro na área de even-
tos e feiras de negócios. 
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ESTRATÉGIA CORPORATIVA 
A formulação da estratégia da Racional é um pro-
cesso estruturado que culmina na construção de um 
Mapa Estratégico, o qual é revisado anualmente em 
um ciclo permanente de PDCA (planejamento, exe-
cução, controle e ação corretiva). Esse Mapa é origi-
nado a partir das Intenções Estratégicas da Empresa 
para o período e é composto por objetivos e metas 
corporativos dispostos em quatro dimensões:

 Governança Corporativa

 Marca 

 Conhecimento 

 Potencial Humano 

MODELO DE GOVERNANÇA  
O Modelo de Governança da Racional é baseado na 
interdependência e na descentralização. Trata-se de 
um conjunto dinâmico de instituições vivas e interli-
gadas por um design inteligente.

Por um lado, a Empresa possui uma Estrutura Fun-
cional, composta pela organização hierárquica e por 
processos estruturados, tão necessários ao desdobra-
mento de metas e à garantia da entrega de resultados.

Por outro, a Racional inovou ao construir um Mode-
lo Nuclear de Relacionamento, que se destaca das 
estruturas convencionais ao promover uma nova for-
ma de organização baseada na horizontalidade. Outro 
aspecto fundamental é a sua característica de movi-
mento, valorizando a agilidade e a interação entre os 
diversos Núcleos e colaboradores. 

De forma complementar, um conjunto de cinco Co-
mitês de Gestão e quatro Fóruns de Alinhamento é 
responsável pelo compartilhamento de informações, 
tomada de decisões estratégicas e disseminação de 
valores. São eles:

Modelo de Gestão

Comitês de Gestão 
 Comitê Diretor (CD)
 Comitê de Investimentos (COMIN)
 Comitê de Desenvolvimento de Negócios (CODE)
 Comitê Operacional (COPE)
 Comitê de Recursos Estratégicos (CORE)

Fóruns de Alinhamento 
 Seminário de Integração 
 Workshop de Gestão Estratégica
 RAE Executiva (Reuniões de Alinhamento Estraté-

gico com o Grupo Executivo)
 RAE Equipes (Reuniões de Alinhamento Estratégi-

co com as Equipes)

Esse Modelo híbrido de Governança tem por objetivo 
garantir a conexão entre os Princípios da Empresa e 
sua gestão, de forma a orientar a estratégia corpora-
tiva para enfrentar os desafios produzidos pelas cres-
centes transformações no ambiente de negócios.
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GESTãO DE PERFORMANCE
A Racional sempre privilegiou o mérito na formação e 
na qualificação de sua equipe. 

Para assegurar o desenvolvimento amplo dos colabora-
dores, não basta que eles sejam orientados por indica-
dores que reflitam suas metas, é preciso também ava-
liar a forma como elas são entregues. Para garantir este 
conceito, o sistema de Gestão de Desempenho da Em-
presa vem passando por sucessivos aprimoramentos.

A Gestão de Performance é o conjunto de avaliação 
de desempenho – metas, indicadores, resultados – 
aliado à avaliação comportamental – forma de che-
gar aos objetivos.

As metas partem do Mapa Estratégico e são desdobra-
das até os níveis de gerência e coordenação, combina-
das com metas táticas de cada Núcleo. Também existe 
a possibilidade de cruzamento das metas entre diver-
sos Núcleos, estimulando a cultura de colaboração.

GESTãO DE RISCOS
De forma complementar aos avanços promovidos nos 
campos da Governança Corporativa e da Sustentabi-
lidade, em 2012 a Racional ampliou o escopo de sua 
Matriz de Riscos para garantir um olhar mais corpora-
tivo e unificado para o tema.  

O objetivo foi aperfeiçoar a metodologia de geren-
ciamento de riscos, capaz de mensurar os efeitos de 
variáveis na gestão do negócio e no desempenho de 
suas operações, com a aplicação de ações preventi-
vas e mitigatórias.

De forma complementar, é realizada uma avaliação 
comportamental para garantir o alinhamento da ati-
tude de cada colaborador aos Princípios da Empresa. 
Dessa forma, a Racional não pretende apenas formar 
melhores profissionais, mas melhores pessoas. 

Ao término de cada ano, a Racional promove as Reu-
niões de Gente para avaliar a capacidade de cada cola-
borador entregar os resultados (metas) e a forma como 
atua para alcançá-los (comportamentos).

De forma a reconhecer o desempenho e acelerar 
o desenvolvimento da equipe, assim como conso-
lidar a cultura de meritocracia, a Racional tem por 
política o pagamento de Remuneração Variável, 
que considera tanto o resultado empresarial no âm-
bito financeiro quanto o atingimento das metas in-
dividuais e o resultado da avaliação comportamen-
tal de cada colaborador.

GESTãO DO CONHECIMENTO
Toda a experiência acumulada pela Racional ao longo 
de 41 anos é fruto de conhecimento e vivência. Por 
este motivo, a Empresa promove a Gestão do Conhe-
cimento como um processo sistemático, que assegu-
ra o desenvolvimento de um ambiente de aprendiza-
gem propício à inovação. 

Para garantir a dinâmica desse processo, a Racional in-
veste na criação de ferramentas como o Racional.net, 
um portal corporativo que estimula o compartilhamento 
do conhecimento e o exercício da inteligência coletiva; 
e o Banco de Conhecimento, que reúne informações 

detalhadas sobre todas as obras realizadas, formando 
um histórico com as melhores práticas acumuladas 
pela Empresa.  

Em 2012, foram implantadas outras duas novas fer-
ramentas: a Central de Projetos, canal virtual para 
o gerenciamento dos projetos em andamento e 
dos processos do Programa Racional de qualidade 
e desempenho (PRqd); e a Fábrica de Ideias, fó-
rum onde os colaboradores podem manifestar suas 
opiniões e sugestões, participando ativamente da 
gestão do negócio.

A Racional não tem por objetivo eliminar todos os ris-
cos de seu negócio, mas entendê-los profundamente 
de forma a minimizar os aspectos negativos e obter 
benefícios com os aspectos positivos deles decorren-
tes. Para isso, é necessário ter clareza sobre os riscos 
aos quais a Empresa está sujeita, o quanto está prepa-
rada e se tem processos para gerenciá-los.

A Matriz de Riscos da Racional é o ponto de partida de 
diversos processos para mapeamento, avaliação, mo-
nitoramento e comunicação de seus principais riscos.

19





RAciOnAl EnGEnhARiA 

RAciOnAl EMPREEnDiMEnTOS

Desempenho
Operacional e
Financeiro



Desempenho Operacional e Financeiro

RACIONAL ENGENHARIA  

A Racional Engenharia registrou 18 empreendi-
mentos em carteira ao longo do ano de 2012, sen-
do que 65% deles foram iniciados durante a fase 
de Pré-Construção. 

Para 2013, a Empresa já inicia o ano com 14 obras 
em carteira. 

O segmento de Shopping Centers e Varejo foi res-
ponsável pela maior participação na carteira (46%). 
Outros dois segmentos apresentaram performance 
representativa no ano: Edificações de Missão Crítica 
(18%) e Corporativo (12%). O ano foi marcado pelo 
fortalecimento da Empresa no segmento de Hotéis 
e Resorts, com o início das obras de um hotel cinco 
estrelas no Rio de Janeiro.

Participação dos segmentos 

Shopping Centers e Varejo – 46%

Edificações de Missão Crítica – 18%

Corporativo – 12%

Industrial – 6%

Saúde – 6%

Hotéis e Resorts – 6%

Logística – 6%

Educação e Cultura – 0%

6%
6%

6%

6%

46%

18%

12%

RACIONAL ENGENhARIA
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SEGMENTO EM ANDAMENTO

Shopping Centers e Varejo

Niterói Plaza Shopping – RJ 
NorthShopping Parangaba – CE
Tietê Plaza Shopping – SP
Shopping Iguatemi Ribeirão Preto – SP
Shopping Iguatemi Esplanada – SP
Barra Shopping – RJ

Edificações de Missão Crítica
Centro Tecnológico – Interior de São Paulo – SP
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento GE – RJ
Datacenter – Santana de Parnaíba – SP

Corporativo Torre Z – SP
Morumbi Corporate – SP

Logística Centeranel Viracopos – SP

Hotéis e Resorts Hotel Hilton Barra – RJ

Industrial Hyundai – GO

SEGMENTO CONCLUÍDAS EM 2012

Shopping Centers e Varejo VillageMall – RJ
Parque das Bandeiras Shopping – SP

Saúde Hospital Alemão Oswaldo Cruz – SP

Edificações de Missão Crítica Datacenter Telefônica/Vivo – SP

ObRAS 2012
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Desempenho Operacional e Financeiro RACIONAL ENGENhARIA

VillageMall – RJ

Parque das Bandeiras Shopping – SP

24



Hospital Alemão Oswaldo Cruz – SP

Datacenter Telefônica/Vivo – SP
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A receita equivalente ultrapassou R$ 1,4 bilhão em 
2012, um crescimento de 62,7% em relação a 2011 
(R$ 865,7 milhões). Esse resultado foi motivado 
pela diversificação da carteira, realização de obras 
de maior porte e melhoria de produtividade. 

A margem de contribuição alcançou R$ 99,3 milhões 
em 2012, um incremento de 60,1% em relação a 
2011 (R$ 62,1 milhões). 

Já o lucro líquido totalizou R$ 38,6 milhões em 
2012, um incremento de 33,1% em relação a 2011 
(R$ 29,0 milhões). 

No EBITDA, o crescimento registrado foi de 70,2%, 
passando de R$ 34,1 milhões em 2011 para R$ 58,0 
milhões em 2012. 

Desempenho Operacional e Financeiro RACIONAL ENGENhARIA

Margem de Contribuição
(em milhões de Reais - R$)

 2008 2009 2010 2011 2012

46,5 44,0

61,2 62,1

99,3

803,8

Receita Equivalente
(em milhões de Reais - R$)

 2008 2009 2010 2011 2012

620,1
553,3

865,7

1.408,2
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34,1

58,0

25,4 24,6

33,0

Ebitda
(em milhões de Reais - R$)

 2008 2009 2010 2011 2012

29,0

38,6

 2008 2009 2010 2011 2012

Lucro Líquido
(em milhões de Reais - R$)

19,3

23,8

28,9
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RACIONAL EMPREENDIMENTOS   

Em 2012, o EBITDA da Racional Empreendimentos 
totalizou R$ 159,6 milhões. O aumento em relação ao 
resultado de 2011 (R$ 34,1 milhões) foi decorrência, 
essencialmente, da venda do Centeranel Raposo.

Centro de Convenções SulAmérica

O Centro de Convenções SulAmérica completou 
cinco anos de operação com a qualificação dos 
eventos promovidos: congressos médicos e cor-
porativos, feiras nacionais e internacionais e outros 
eventos de médio porte. 

Esse posicionamento resultou no aumento de 26% 
da taxa de ocupação e na realização de negócios 
mais rentáveis, além de uma exposição mais inten-
sa na mídia. A taxa de ocupação passou de 39,0% 
em 2011 para 49,2% em 2012, aliada ao incremen-
to da receita gerada, que foi de R$ 20,0 milhões, re-
presentando um crescimento de 18,3% em relação 
ao ano anterior (R$ 16,9 milhões).

Taxa de Ocupação Receita
(em milhões de Reais - R$)

30,0% 11,6

 2008 2009 2010 2011 2012  2008 2009 2010 2011 2012

22,1%
9,1

19,6% 8,1

39,0%
16,9

49,2% 20,0

Desempenho Operacional e Financeiro RACIONAL EMPREENDIMENTOS
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Torre Norte e Torre Sul

Após quatro anos de gestão dos ativos, a Torre Norte 
e a Torre Sul encerraram o ano com uma taxa de va-
cância de 1,7%. 

Esse número é resultado de um modelo diferenciado, 
com uma postura proativa e atendimento personaliza-
do que têm contribuído para a satisfação dos clientes 
e atraído cada vez mais o interesse do mercado. 

O EBITDA da Torre Norte em 2012 manteve-se em 
R$ 12,9 milhões, mesmo resultado obtido em 2011, 
por tratar-se de um contrato do tipo built to suit.

A Torre Sul teve um aumento do EBITDA de 35,8%, 
passando de R$ 5,3 milhões em 2011 para R$ 7,2 mi-
lhões em 2012.

Centeranel Raposo

Após um ano de operação, o Centeranel Raposo foi 
vendido, gerando um resultado de R$ 136 milhões¹. 
A marca Centeranel e a gestão do empreendimento 
permaneceram com a Racional Empreendimentos, 
que continuou mantendo o atendimento e o relacio-
namento direto com os locatários.  

Esse desinvestimento representou a realização da 
estratégia na área de Desenvolvimento Imobiliário, o 
que permite que a Racional Empreendimentos, cada 
vez mais capitalizada, possa avançar em sua perspec-
tiva de crescimento para os próximos anos, através 
de novos investimentos em outras localidades.

O ano de 2012 também foi marcado pela obtenção 
da Certificação LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) pelo Centeranel Raposo.

¹ - antes dos impostos e líquido dos custos do imóvel 
e das comissões
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Para garantir a implementação de uma gestão susten-
tável, a Empresa estimula um olhar multidisciplinar 
que contempla: 

 Óticas para a Gestão Sustentável: incluem o 
ciclo de vida das edificações, a cadeia produtiva e as 
redes sociais como uma teia de relacionamentos com 
todos os stakeholders. 

 Elementos de Gestão: conhecimento, processos e 
desenvolvimento de pessoas e lideranças são elementos 
de gestão fundamentais para a implementação de uma 
cultura organizacional baseada na Sustentabilidade. 

 Perspectivas da Sustentabilidade: formadas 
por objetivos econômicos, sociais e ambientais, que 
direcionam suas ações. 

Em 2012, foi desenvolvido um mecanismo de planeja-
mento, acompanhamento e mensuração do desempe-
nho socioambiental de todas as obras. A expectativa é 
que esse mecanismo seja capaz de incorporar os valo-
res de Sustentabilidade à prática do dia a dia, além de 
permitir avanços na mensuração do impacto gerado 
pelas atividades da Empresa e possibilitar o estabele-
cimento de metas para os próximos exercícios.

Para deixar claro o seu comprometimento com o tema 
e o alinhamento com a estratégia corporativa, a Racio-
nal redigiu a sua Declaração de Sustentabilidade:

 “Sustentabilidade é estar consciente do nos-
so compromisso com o futuro e realizar hoje 
nossos negócios de maneira responsável e 
inovadora, equilibrando valores econômicos, 
sociais e ambientais”.

Desempenho Socioambiental
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COLABORADORES
A Racional contribui para o crescimento profissional e 
promove iniciativas voltadas à segurança, ao bem-estar 
e à qualidade de vida de seus colaboradores. 

Para aprimorar os processos de captação e retenção 
de pessoas, iniciou em 2012 a revisão da Estrutura 
de Cargos e Remuneração, que permitiu a criação de 
um modelo compatível com a estratégia corporativa 
e com os processos do negócio, bem como com o 
posicionamento de suas políticas em relação às prá-
ticas de mercado. 

Durante o ano, também deu continuidade à aplicação 
do Assessment – uma metodologia que avalia e identi-
fica as competências técnicas e comportamentais dos 
colaboradores e seu potencial. 

Educação Corporativa
O Programa de Educação Corporativa da Racional tem 
como objetivo desenvolver conhecimentos, habilida-
des e competências alinhados aos objetivos estratégi-
cos, garantindo competitividade ao negócio e aderên-
cia aos Princípios da Empresa. 

Caracterizado como um sistema de aprendizagem con-
tínua em uma “via de mão dupla”, oferece recursos e 
oportunidades para o desenvolvimento de talentos. 

As atividades realizadas abordam tanto questões téc-
nicas como comportamentais, sempre focadas nas 
demandas da Empresa, com prioridade para as ações 
customizadas de desenvolvimento in company, como 
o Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) e o 
Programa de Formação de Mestre de Obra. 
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Desempenho Socioambiental

Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG)

O Programa foi implementado em 2012 com ativida-
des focadas na formação dos líderes em Gestão de 
Projetos. Ao todo, 38 colaboradores do Grupo Execu-
tivo e gerentes participaram dos dez workshops reali-
zados, que totalizaram uma carga horária de 70 horas.

Entre os temas apresentados nesses encontros, 
destacam-se a apresentação de boas práticas 
de gestão de projetos propostas pelo Project 
Management Institute (PMI), o papel do gerente de 
projetos no âmbito organizacional e no próprio projeto, 
e o alinhamento dos processos do Programa Racional 
de qualidade e desempenho (PRqd) em relação ao 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK).  

Programa Trainee

Há 25 anos, a Empresa investe na formação e qualifi-
cação de jovens recém-formados. A iniciativa permite 
identificar, atrair e capacitar profissionais para atuar 
em sua operação. Hoje, vários ex-participantes ocupam 
funções estratégicas, inclusive no Grupo Executivo. 

O Programa tem duração de 15 meses e, nesse pe-
ríodo, os participantes passam por diversos Núcleos 
e obras para que possam ter uma visão de toda a 
operação, bem como entender sua complexidade e 
interdependência. Em 2012, dos quase 4 mil candida-
tos inscritos, sete foram selecionados para integrar o 
Programa Trainee Racional 2013. 

Programa de Formação de Mestre de Obra

Para promover o desenvolvimento da sua base de 
colaboradores e se prevenir da escassez de mão de 
obra qualificada no mercado, a Racional foi pioneira na 
criação do curso de Formação de Mestre de Obra. 

O Programa é desenvolvido em parceria com o Senai e 
direcionado aos contramestres e profissionais recém- 
promovidos ao cargo de mestre. Com duração de 12 
meses, é realizado quinzenalmente, aos sábados, em 
salas de aula montadas no próprio canteiro de obra. A 
segunda turma, iniciada em janeiro de 2012, contou 
com a participação de dez colaboradores.
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FORNECEDORES
A base de fornecedores da Racional é formada por 
empresas de mão de obra, equipamentos, materiais 
e sistemas. Em 2012, foi iniciado um Projeto de Ava-
liação e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva para 
fortalecer os relacionamentos de médio e longo pra-
zos com esse público. Realizado em parceria com o 
UniEthos, o projeto envolve o mapeamento dos riscos 
e oportunidades na cadeia produtiva e a elaboração de 
uma estratégia sustentável de gestão de fornecedo-
res, contemplando planos de relacionamento, desen-
volvimento e gestão de riscos. 

Durante o ano, a Empresa também estruturou um 
projeto de capacitação de micro e pequenos forne-
cedores em parceria com o Sebrae, o Sinduscon-SP 
e uma empresa especializada em segurança do tra-
balho. Com foco na formação básica em gestão de 
negócios para empreendedores da construção civil, o 
curso é composto por seis módulos: administração, 
saúde e segurança, finanças, jurídico, recursos hu-
manos e produção e sustentabilidade.

Segurança e Saúde Ocupacional 
Para a Racional, garantir a integridade, o bem-estar e 
os direitos humanos de seus colaboradores e fornece-
dores é condição essencial para a prática da atividade 
empresarial. Agindo sempre de forma preventiva, a 
Racional não só garante o cumprimento de todas as 
normas relativas à Segurança e Saúde Ocupacional 
nos seus canteiros de obra, como vai além. A Empre-
sa realiza auditorias externas mensais que conferem 
as documentações e as condições de segurança nas 
obras e também promove visitas a todos os alojamen-
tos mantidos por seus fornecedores. Além disso, a 
Racional conta com uma equipe de engenheiros e téc-
nicos de segurança e medicina do trabalho em quanti-
dade muito superior aos padrões determinados na lei.

Em 2012, as atividades foram aprimoradas com a re-
visão e inclusão de novos processos e procedimen-
tos, de forma a garantir controles mais efetivos em 
relação ao cumprimento das obrigações legais e so-
ciais por parte dos fornecedores. Para isso, as audi-
torias internas e externas foram intensificadas, assim 
como as ações corretivas em caso de identificação 
de não-conformidades.

CLIENTES
Relacionamento, para a Racional, é a capacidade de 
interação com o cliente, tendo em vista a sua satis-
fação, reconhecimento e fidelização, proporcionando 
uma experimentação positiva e a criação de vínculo a 
partir do serviço prestado.

Para garantir a oferta de um serviço completo e custo-
mizado, a Racional se organiza por projeto, colocando 
suas melhores práticas e soluções, adquiridas ao lon-
go de 41 anos, para atender às demandas específicas 
de cada cliente. 

Através da projetização é possível ter bastante clareza so-
bre o projeto, principalmente em relação ao seu escopo, 
custo e prazo, o que facilita o alinhamento de expec-
tativas e o acompanhamento pelo cliente. Todo o co-
nhecimento adquirido durante a negociação do empre-
endimento, assim como seus principais desafios, são 
transmitidos à equipe da obra de forma a garantir o 
foco na entrega da proposta de valor do cliente.

A Racional também investe no fortalecimento de sua 
Marca ao participar das principais feiras e eventos dos 
segmentos nos quais atua. Em 2012, marcou presença 
no V Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do 
Edifício Hospitalar, com a apresentação de uma pales-
tra técnica em que foram abordados os desafios cons-
trutivos da obra do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

Outro evento em que esteve presente foi o Datacenter 
Dynamics, um dos maiores encontros do segmento 
de Edificações de Missão Crítica na América Latina. A 
Empresa fez uma apresentação sobre o case da cons-
trução do Datacenter da Telefônica/Vivo.  
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SOCIEDADE
A Racional procura contribuir para o desenvolvimento 
sustentável das comunidades com as quais se relaciona. 
Para isso, desenvolve ações sociais classificadas em 
dois eixos temáticos: Programas Institucionais e Qua-
lidade de Vida. 

Programas Institucionais 
Em 2012, os quatro Programas Institucionais manti-
dos pela Empresa, com foco na educação e no rela-
cionamento com a sociedade, receberam uma série 
de melhorias e inovações. 
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Educar é Crescer

Oferece cursos de alfabetização e de informática para 
os colaboradores e fornecedores que atuam nos can-
teiros de obra. Ao todo, mais de 3,5 mil pessoas já 
foram alfabetizadas pelo Programa, que segue as di-
retrizes do EJA (Educação para Jovens e Adultos), do 
Ministério da Educação. 

Em 2012, o Educar é Crescer foi ampliado. Foram in-
troduzidos cursos profissionalizantes nos canteiros de 
obra, promovidos através de parcerias com o Senai e 
outras entidades. Os cursos oferecidos no ano foram: 
pedreiro (assentador e revestidor), encanador hidráuli-
co, pintor e pintor decorativo.

Para complementar o desenvolvimento cultural e hu-
mano de seus participantes, o Programa passou a 
oferecer Oficinas de Artes Plásticas nos canteiros em 
parceria com a ONG Mestres da Obra, além de ex-
cursões culturais envolvendo não só os alunos, mas 
também os seus familiares.  

Tudo em Família

A cada obra executada, a Racional promove um even-
to de confraternização para os colaboradores e seus 
familiares. Trata-se de um dia de atividades em que 
o profissional tem a oportunidade de apresentar aos 
familiares o seu local de trabalho. 

Em 2012, foram realizados quatro eventos que con-
taram com a participação de 245 pessoas. Durante o 
ano, o Programa foi realizado pela segunda vez no Es-
critório Central.

Futuros Profissionais

Com esse Programa, a Racional abre suas portas para 
estudantes universitários dos cursos de Engenharia 
Civil e Arquitetura. A iniciativa é uma oportunidade 
para a disseminação de conhecimento e experiência, 
contribuindo para a formação dos futuros profissionais 
do mercado. Em 2012, foram recebidas cinco turmas, 
um total de 105 alunos, que puderam conhecer de 
perto o dia a dia dos profissionais da Empresa. 

Política da Boa Vizinhança

Estabelecer um diálogo amigável e um canal de comu-
nicação transparente com os moradores do entorno 
das obras. Para cumprir esses objetivos, no início de 
cada empreendimento é oferecido, no próprio cantei-
ro de obra, um café da manhã aos vizinhos para que 
sejam apresentadas a equipe de trabalho e a dinâmica 
da obra. Em 2012, foram realizados três eventos com 
a participação de 92 pessoas. 
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Qualidade de Vida
A Racional também desenvolve uma série de ações 
para promover a qualidade de vida de seus colabora-
dores e fornecedores. Dentre as diversas ações im-
plantadas durante o ano, destacam-se: 

Rotina e Condições de Trabalho
 Desenvolvimento de parcerias com estabelecimen-

tos comerciais (cinemas, teatros, academias, escolas 
de idiomas, livrarias, restaurantes e outros) para ofere-
cer desconto aos colaboradores.

 Melhorias nas áreas de vivência (minibiblioteca, redário, 
mesas de jogos, TV e DVD) e nos vestiários das obras.

Cultura e Lazer
 Realização de Feiras do Livro nas obras e Feiras de 

Trocas (livros, DVDs, CDs e LPs) no Escritório Central.

Educação e Profissionalização 
 Realização do Programa “Tô Sabendo”, com pales-

tras mensais nas obras para informar, educar e cons-
cientizar os trabalhadores sobre temas técnicos e de 
interesse público.

Esporte e Saúde 
 Criação do grupo de corrida no Escritório Central.

 Realização de torneios de futebol entre obras de 
uma mesma localidade.

Em 2012, a Racional também fortaleceu o seu relacio-
namento com a sociedade civil através da associação 
ao Instituto Ethos, o que contribuirá para o desenvol-
vimento de tecnologias sociais, em um processo per-
manente de aperfeiçoamento no campo da responsa-
bilidade social corporativa. 
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Investimentos via Leis de Incentivo 
Através de investimentos via Leis de Incentivo, a Ra-
cional apoia entidades não-governamentais que reali-
zam projetos sociais direcionados para arte, educação, 
esporte, diversidade e desenvolvimento comunitário. 

Por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Fumcad), a Empresa apoiou em 
2012 duas instituições: Ação Comunitária e APAE 
(Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais). 

Através da Lei de Incentivo ao Esporte, a Racional 
apoiou a equipe de remo do Esporte Clube Pinheiros, 
de São Paulo, que inclui atletas paraolímpicos. 

Por intermédio da Lei Rouanet, de incentivo à cultura, 
a Racional contribuiu com a construção da nova sede 
do ICA (Instituição de Incentivo à Criança e ao Ado-
lescente de Mogi Mirim), que atende crianças e ado-
lescentes e oferece atividades artísticas como circo, 
teatro, dança e música. A Empresa patrocinou ainda 
as seguintes atividades culturais: Temporada de Dança 
do Teatro Alfa (Lei Rouanet), em São Paulo, e a peça te-
atral Facas nas Galinhas (Lei Rouanet e Lei Mendonça). 

A Racional também contribuiu em 2012 para o desen-
volvimento de iniciativas sem incentivo fiscal, como a 
parceria firmada com a Casa do Zezinho, através do 
apoio à construção da cobertura da quadra de espor-
tes da instituição.
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Desempenho Socioambiental

MEIO AMBIENTE 
Em 2012, o Programa de Gestão Ambiental da Racional 
foi reestruturado para garantir o atingimento de um 
dos objetivos no campo da Sustentabilidade: reduzir 
os impactos ambientais gerados por todas as ativida-
des da Empresa. 

A partir dos resultados obtidos com a realização de 
um diagnóstico do desempenho ambiental, todas as 
práticas relacionadas a esse tema passaram por aper-
feiçoamento. Também foram concebidas novas ações 
e definidas as diretrizes ambientais da Racional, que 
estão classificadas em 11 eixos temáticos: 
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OBRAS CERTIFICADAS

Edifício Cidade Nova
Confidere – Petrobras

Ecopatio Bracor Imigrantes

Hospital Israelita Albert Einstein
Unidade Perdizes

Hospital Israelita Albert Einstein
Unidade Morumbi

Centeranel Raposo

Datacenter Telefônica/Vivo

OBRAS EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Hotel Hilton Barra

Torre Z

Morumbi Corporate

Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

Tietê Plaza Shopping

Centro Tecnológico – Interior de São Paulo – SP

Datacenter – Santana de Parnaíba – SP

Centro de Pesquisas – RJ

No decorrer do ano, todas as equipes passaram por trei-
namentos específicos sobre as novas ações. Também 
foi iniciado o processo de auditoria externa de Gestão 
Ambiental nas obras, realizado através de visitas bimes-
trais a todos os canteiros mantidos pela Empresa.

Além disso, a Racional associou-se ao Green Building 
Council Brasil (GBC Brasil), uma organização não-go-
vernamental que busca fomentar a indústria de cons-
trução sustentável no País. A Empresa também inte-
gra o grupo de trabalho do GBC Brasil, responsável 
pela revisão e adequação das novas versões da certifi-
cação LEED no País. 

A certificação LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) é um selo que atesta o compro-
metimento de uma edificação com a sustentabilidade. 
A Racional conta com oito obras em processo de 
certificação e outras seis já certificadas, sendo que 
duas certificações foram conquistadas em 2012: o 
Centeranel Raposo e a Unidade Perdizes do Hospital 
Israelita Albert Einstein. 
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RAciOnAl EnGEnhARiA lTDA.

Balanços Patrimoniais

Demonstrações do Resultado

Demonstrações das
Mutações do Patrimônio líquido

Demonstrações dos Fluxos de caixa

Demonstrações do Resultado Abrangente

notas Explicativas

Demonstração do Valor Total dos Serviços

Relatório dos Auditores independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

Demonstrações
Financeiras



    
 Nota 31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
ATIVOS Explicativa   (Ajustado)  (Ajustado)  
CIRCULANTES    
Caixa e equivalentes de caixa 3   99.836   34.544   30.804 
Contas a receber de clientes 4   52.888   45.458   58.627 
Impostos a recuperar   3.504   848  1.284 
Adiantamentos a fornecedores    11.802   1.688  1.353 
Contas a receber de partes relacionadas 6   180   241  936 
Outros créditos a receber 5   2.874   429   4.978 
Outras contas a receber   609   460   312 
Total dos ativos circulantes   171.693   83.668   98.294 
     
 
NÃO CIRCULANTES     
Depósitos judiciais      2.303  2.288   1.888 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 19  4.360   4.182   4.074 
Investimentos 7   85   85   114.956 
Imobilizado 8   3.217   2.962   2.115 
Intangível 9   12.190   10.489   1.137  
Total dos ativos não circulantes   22.155   20.006   124.170 
 

    
        

TOTAL DOS ATIVOS   193.848   103.674   222.464

Em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 e em 1º de janeiro de 2011
(em milhares de Reais - R$)

Balanços Patrimoniais

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações Financeiras RACIONAL ENGENhARIA LTDA.
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 Nota 31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Explicativa   (Ajustado)  (Ajustado) 

CIRCULANTES     
Empréstimos e financiamentos 12   1.964   504   - 
Fornecedores    5.790   6.717  7.334 
Cauções e retenções    5.466   5.639   4.811
Adiantamentos de clientes 10   86.679   20.360   27.159 
Salários e encargos sociais    16.147   9.972   8.642 
Impostos a recolher  11   4.112   3.097   2.855 
Imposto de renda e contribuição social a recolher   3.623  3.219   2.059 
Provisão para garantia de obras 13   1.880   1.880   1.550 
Outras contas a pagar 14   711  1.525   15.658  
Total dos passivos circulantes   126.372   52.913   70.068 
     
 
NÃO CIRCULANTES    
Empréstimos e financiamentos 12   4.528   5.463   - 
Impostos a recolher 11   -   169   506 
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 15   7.336   7.345   7.563 
Provisão para perdas em investimentos 7   -   -   4.578  
Total dos passivos não circulantes   11.864   12.977   12.647 
     
 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO     
Capital social  16.a)  21.615   21.615   61.779 
Reserva legal   -   -   643 
Reserva de reavaliação   -   -   54.966 
Lucros acumulados  16.e)  33.997   16.169   22.361  
Total do patrimônio líquido   55.612   37.784   139.749 

           
     

TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   193.848   103.674   222.464 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações
do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
(em milhares de Reais - R$)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Nota  
 Explicativa 2012 2011    
RECEITA LÍQUIDA  17  307.222   283.925 
   
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 18.a)  (207.886) (221.874)     
LUCRO BRUTO   99.336   62.051  
   
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS   
Despesas administrativas e comerciais 18.b)  (41.335)  (27.905)
Depreciações e amortizações   (1.974)  (1.291)
Resultado de participação em controladas 7  -   4.578 
Provisão para perdas em investimentos em controladas 7  -   1.496 
Outras receitas (despesas)    30   (75)     
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO   56.057   38.854 
   
RESULTADO FINANCEIRO   
Receitas financeiras  20  6.456   2.361 
Despesas financeiras  20  (4.757)  (2.027)     
LUCRO OPERACIONAL E ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  57.756   39.188 
     
  
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   
 
Correntes 19  (19.351)  (10.304)
Diferidos 19  177   108    
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   38.582   28.992 

Demonstrações Financeiras RACIONAL ENGENhARIA LTDA.
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Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
(em milhares de Reais - R$)

 Nota Capital Reserva Reserva de Lucros 
 Explicativa Social Legal Reavaliação Acumulados Total 
SALDOS ORIGINALMENTE APRESENTADOS   
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010    61.779   643   54.966   25.656   143.044

Ajuste de exercícios anteriores 2.2  -   -   -   (3.295)  (3.295)

SALDOS AJUSTADOS EM 1º DE JANEIRO DE 2011   61.779   643   54.966 22.361 139.749
   
Aumento de capital  20.609   -   -   -   20.609 
Dividendos distribuídos 16.b)  -   -   -   (20.948)  (20.948)
Aumento de capital por incorporação de ativo 1.a)  6.655   -   -   -   6.655 
Cisão parcial - Racional Empreendimentos Ltda. 1.b)  (67.428)  (643) (54.966)  (11.300)  (134.337)
Lucro líquido do exercício  - -  -  28.992   28.992 
Juros sobre o capital próprio 16.d)  -   -  -   (2.936)  (2.936)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (AJUSTADOS) 21.615   -   -   16.169   37.784 
       
Dividendos distribuídos 16.b)  -   -   -   (18.758)  (18.758)
Lucro líquido do exercício  -  -   -   38.582   38.582 
Juros sobre o capital próprio 16.d)  -   -   -   (1.996)  (1.996)
           

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012   21.615   -   -   33.997   55.612 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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 2012 2011

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  57.756   39.188 

Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:  
Depreciações e amortizações  1.962   1.291 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (177)  (108)
Despesa financeira de empréstimos, financiamentos e parcelamentos  1.177   678 
Descontos concedidos  2.699   926 
Constituição de provisão para garantia em obras  -   330 
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  (9)  (218)
Provisão para perdas em controladas  -   (1.496)
Resultado de participação em controladas  -   (4.578) 

 63.408  36.013
(Aumento) redução nos ativos operacionais:  

Contas a receber de clientes  (7.430)  12.120 
Contas a receber de partes relacionadas  (2.656)  695 
Impostos a recuperar  (3.257)  - 
Adiantamentos a fornecedores   (10.114)  (335)
Outros créditos a receber   (2.445)  4.549 
Outras contas a receber  (149)  (25)
Depósitos judiciais  (15)  (400)

  
Aumento (redução) nos passivos operacionais:  

Fornecedores   (927)  (617)
Cauções e retenções   (173)  828 
Adiantamentos de clientes  66.319   (6.799)
Salários e encargos sociais   6.175   1.330 
Impostos a recolher   1.447   885 
Imposto de renda e contribuição social a recolher  404   1.160 
Outras contas a pagar   (814)  (14.133) 

Caixa líquido gerado pelas operações  109.773   35.271 
Imposto de renda e contribuição social pagos  (19.261)  (10.196)
Juros pagos  (136)  -  

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  90.376   25.075 

Demonstrações dos 
Fluxos de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
(em milhares de Reais - R$)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações Financeiras RACIONAL ENGENhARIA LTDA.
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As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 2012 2011

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  
Aquisição de bens para o ativo imobilizado e de intangíveis  (3.917)  (4.835)
Aumento de capital em controladas  -   (20.668)
Dividendos recebidos  -   2.701 
Outros investimentos  -   (3)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (3.917)  (22.805)
   
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  
Pagamento de impostos parcelados  (413)  (722)
Captação de empréstimos e financiamentos  -   5.467 
Aumento de capital social  -   20.609 
Dividendos distribuídos  (18.758)  (20.948)
Pagamento de juros sobre o capital próprio  (1.996)  (2.936)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento  (21.167)  1.470

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  65.292   3.740 
  
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  34.544   30.804 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  99.836   34.544
 

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  65.292   3.740 

 2012 2011

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  38.582   28.992 
Outros resultados abrangentes  -   -     

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO  38.582   28.992 

Demonstrações do
Resultado Abrangente
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
(em milhares de Reais - R$)
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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.

Eventos societários recentes
Em 30 de novembro de 2011, houve uma reorganização societária que teve como objetivo preparar jurídica e 
contabilmente o grupo econômico para novos projetos, segregando as atividades de engenharia e construção dos 
negócios imobiliários e dos novos empreendimentos que envolvem a criação de operações estruturadas e a cons-
tituição de portfólios estratégicos. Além disso, a reorganização societária visou ao aperfeiçoamento dos padrões 
de governança corporativa.

Os seguintes atos foram realizados:
a) Incorporação pela Sociedade do acervo líquido cindido da sua então controladora Racicorp Comércio e Partici-
pações Ltda. (“Racicorp”). O acervo líquido incorporado, com base em laudo preparado por peritos independentes, 
foi representado pelo ágio de R$6.655 contabilizado na Racicorp quando da aquisição de cotas da própria Socieda-
de em exercícios anteriores, o qual se encontra fundamentado em expectativa de lucratividade futura. A Racicorp 
é uma empresa operacional.

b) Cisão parcial do acervo líquido da Sociedade e incorporação pela empresa relacionada Racional Empreendimen-
tos Ltda. (“Racional Empreendimentos”). O acervo líquido cindido, com base em laudo preparado por peritos inde-
pendentes, foi de R$134.337, composto pelos saldos dos investimentos da Sociedade nas seguintes controladas:

 R$

Controladas: 
CCN - Centro de Convenções Ltda. (4.206)
Centeranel 1 Participações Ltda. 7.807
Centeranel 2 Participações Ltda. 1.614
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. 114.301
CCN Administração e Locação de Bens Ltda. 12.641
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. 2.171
PLA Racional Projetos Imobiliários II Ltda.            9

 134.337

Como resultado desses eventos, a Sociedade não possui participações em controladas em 31 de dezembro de 
2012 e de 2011.

Notas Explicativas às
Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Notas Explicaticas RACIONAL ENGENhARIA LTDA.
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2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que já foram 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

2.2. Reapresentação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2011 e do balanço 
patrimonial em 1º de janeiro de 2011
As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e o balanço patri-
monial em 1º de janeiro de 2011 estão sendo reapresentados para contemplar ajuste de exercício anterior 
correspondente à contabilização retrospectiva de provisão para determinados riscos. Os efeitos estão de-
monstrados a seguir:

 Patrimônio líquido em

 31/12/2011 01/01/2011

Saldo originalmente apresentado 41.079 143.044
Ajuste de exercício anterior-  
Provisão para riscos, líquida dos efeitos tributários    (3.295)  (3.295)

Saldo reapresentado 37.784 139.749

2.3. Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra 
forma. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

2.4. Instrumentos financeiros ativos
Podem ser classificados nas seguintes categorias específicas: ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda e em-
préstimos e recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos instrumentos financeiros ativos e 
é determinada na data do reconhecimento inicial.

Em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, a Sociedade possuía instrumentos financeiros ativos classificados na 
categoria de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado.

Empréstimos e recebíveis
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um 
mercado ativo. Os ativos financeiros classificados pela Sociedade na categoria de empréstimos e recebíveis 
compreendem, substancialmente, contas a receber de clientes, outras contas a receber e depósitos judiciais. 
Esses ativos são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos 
de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da 
taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo, quando o reconhecimento dos juros seria imaterial.

Para a classificação como caixa e equivalentes de caixa, a Sociedade considera e avalia os instrumentos cujos 
saldos não diferem significativamente dos valores de mercado, com até 90 dias da data da aplicação ou con-
siderados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos 
rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos exercícios, que não excedem o seu valor de mercado 
ou de realização.
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Deterioração de instrumentos financeiros ativos
Os instrumentos financeiros ativos são avaliados a cada data de balanço para identificação de eventual deterio-
ração de ativos (“impairment”). São considerados deteriorados quando existem evidências de que um ou mais 
eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham impactado o fluxo 
estimado de caixa futuro do investimento.

2.5. Instrumentos financeiros passivos
Os passivos financeiros da Sociedade são substancialmente representados por fornecedores, empréstimos e 
financiamentos. Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos 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 subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando 
o método da taxa de juros efetiva.

2.6. 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 com a utiliza-
ção de 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 rubrica “Em-
préstimos e financiamentos”, e são depreciados pela vida útil-econômica dos bens arrendados. Os encargos 
financeiros de financiamentos incorridos durante o período de construção foram capitalizados.

2.7. Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimati-
vas de descontos comerciais e/ou bonificações concedidos.

Quando os resultados de um contrato de construção são estimados com confiabilidade, as receitas e os custos 
são reconhecidos com base no estágio de conclusão do contrato no fim do período, mensurados com base na 
proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais estimados do contrato, exceto quando há evidên-
cias de que outro método represente melhor a fase de execução do serviço. As variações nos custos com mão 
de obra, reclamações e pagamentos de incentivos estão incluídas até o ponto em que esses custos possam 
ser mensurados com confiabilidade e seu recebimento seja provável.

Quando os resultados de um contrato de construção não podem ser estimados com confiabilidade, sua receita 
é reconhecida até o montante dos custos incorridos cuja recuperação seja provável. Os custos de cada contrato 
são reconhecidos como despesas no exercício em que são incorridos.

Quando for provável que os custos totais excederão a receita total de um contrato, a perda estimada é reco-
nhecida imediatamente como despesa.

Os valores recebidos antes da realização do correspondente trabalho são registrados no balanço patrimonial 
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”.

2.8. Redução ao valor recuperável de ativos
No fim de cada exercício, a Sociedade revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis com vida útil 
definida 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 finalidade de mensurar 
o montante dessa perda, se houver.

A Sociedade efetuou a análise do valor de recuperação do imobilizado. Com base nos estudos realizados, não 
foram identificados ativos que necessitem de provisão para redução ao seu valor de recuperação.

Notas Explicativas RACIONAL ENGENhARIA LTDA.
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2.9. Ajuste a valor presente
A Sociedade avaliou os ativos e passivos monetários de longo prazo e relevantes existentes no circulante su-
jeitos à avaliação a valor presente, e também os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, não foi 
registrado ajuste a valor presente, em face da não relevância.

2.10. Investimentos em controladas
Controlada é a entidade, incluindo aquela não constituída sob a forma de sociedade tal como uma parceria, 
na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe 
assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos 
administradores. A preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores 
de modo permanente ocorrem, presumidamente, quando a empresa investidora possui o controle acionário 
representado por mais de 50% do capital votante da outra sociedade. A Sociedade não possui participações 
em controladas em 31 de dezembro de 2012 e de 2011.

2.11. Tributação

Impostos correntes
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tribu-
tável 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 recuperação 
do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final 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.

2.12. Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passa-
dos, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obriga-
ção no final 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 estimativa 
da Administração em relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação.

2.13. Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras 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 finais dessas transações e informações, 
quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais 
estimativas utilizadas pela Administração da Sociedade na preparação das demonstrações financeiras referem-
se à determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, às vidas úteis utilizadas para depreciação 
dos bens do ativo imobilizado e às provisões para riscos e garantias.

2.14. Consolidação
A Sociedade não está apresentando o balanço patrimonial consolidado de 31 de dezembro de 2012, devido ao 
fato de a sua controladora Racional Participações Ltda. estar divulgando, em última instância, suas demonstra-
ções financeiras consolidadas referentes a esse exercício.
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2.15. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas
A Sociedade não adotou as “International Financial Reporting Standards - IFRSs” novas e revisadas a seguir, já emitidas:
• IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (c).
• IFRS 10 - Demonstrações Financeiras Consolidadas (a).
• IFRS 11 - Negócios em Conjunto (a).
• IFRS 12 - Divulgações de Participações em Outras Entidades (a).
• IFRS 13 - Mensuração do Valor Justo (a).
•  Modificações à IFRS 7 - Divulgação - Compensação de Ativos Financeiros e Passivos Financeiros (a).
•  Modificações à IFRS 9 e IFRS 7 - Data de Aplicação Mandatória da IFRS 9 e Divulgações de Transição (c).
•  Modificações às IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12 - Demonstrações Financeiras Consolidadas, Negócios em 
   Conjunto e Divulgações de Participações em Outras Entidades: Guia de Transição (a).
• IAS 19 (revisada em 2011) - Benefícios a Empregados (a).
• IAS 27 (revisada em 2011) - Demonstrações Financeiras Separadas (a).
• IAS 28 (revisada em 2011) - Investimentos em Coligadas e “Joint Ventures” (a).
• Modificações à IAS 32 - Compensação de Ativos e Passivos Financeiros (b).

(a) Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2013.
(b) Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2014.
(c) Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2015.

A Administração da Sociedade avaliou essas novas normas e interpretações e não identificou efeitos relevantes 
que possam afetar as suas demonstrações financeiras.

O CPC ainda não havia editado determinados pronunciamentos que estavam ou estariam em vigor em ou após 
31 de dezembro de 2012. Entretanto, em decorrência do compromisso de o CPC manter atualizado o conjunto 
de normas emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, espera-se que esses pronuncia-
mentos e/ou alterações emitidos pelo IASB sejam aprovados para sua aplicação obrigatória.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

Caixa 54 49 61
Bancos 269 98 408
Aplicações financeiras:   
Banco Santander S.A. - CDB (a) 10 46 -
Banco Votorantim S.A. - CDB (a) 5.382 37 25.450
Banco Bradesco S.A. - compromissada - CDB (a) 17.252 3.054 -
Banco Itaú S.A. - “Autmais” (b) 2.358 3.186 4.885
Banco Itaú S.A. - CDB (a) 74.511 28.074 - 

  99.836 34.544 30.804  
(a) Aplicações financeiras sujeitas à atualização mensal de juros médios de 101,0% a 102,5% do Certificado de 
Depósito Interbancário - CDI.
(b) Aplicação financeira automática de valores de conta-corrente sujeita à atualização diária de juros médios de 20% do CDI.

4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

Contas a receber de clientes 52.867 31.866 40.779
Serviços executados a faturar       21 13.592 17.848

  52.888 45.458 58.627
    
O saldo de contas a receber de clientes, já faturado em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 e em 1º de janeiro de 
2011, por período de vencimento, está apresentado a seguir:
  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

A vencer 49.985 28.262 39.531
Vencidas:   
Até 30 dias 1.850 1.248 1.248
De 31 a 60 dias 1.032 518 -
De 61 a 90 dias - 948 -
De 91 a 120 dias - 681 -
Acima de 120 dias           -      209           -

  52.867 31.866 40.779

Notas Explicativas RACIONAL ENGENhARIA LTDA.
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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 2012 e de 2011 e em 1º de janeiro de 2011, 
não há saldo contabilizado de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

Em 31 de dezembro de 2012, a Sociedade possui concentração do saldo a receber de clientes correspondente a 
62% do saldo total faturado:

Cliente 31/12/2012 % do total

Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 16.455 31
Hospital Alemão Osvaldo Cruz 8.315 16
Itaú Unibanco S.A. 8.068 15
Outros 20.050   38  
  52.888 100    
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 2012, tendo a realização ocorrida em período subsequente.

5. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

Consórcio CEITEC 2.397 - 4.678
Outros    477 429    300

  2.874 429 4.978     
O Consórcio CEITEC tem como objeto de sua constituição a construção e a implementação, em regime de emprei-
tada 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.

6. CONTAS A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS
Os saldos das operações mantidas com partes relacionadas são como segue:
  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

Ativo circulante   
Contas a receber de partes relacionadas:   
Racional Participações Ltda. 100 - -
Centeranel 1 Participações Ltda. 46 - 8
CCN - Centro de Convenções Ltda. 25 123 36
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. - 81 789
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. - 18 33
CCN Administração e Locação de Bens Ltda. - 17 26
Centeranel 2 Participações Ltda. 2 2 13
Outras     7      -   31  
  180 241 936
A Sociedade aluga o prédio onde funciona a sua sede, de propriedade da empresa relacionada Racicorp. Durante o 
exercício de 2012, a Sociedade contabilizou despesas de aluguel de R$1.217 (R$1.163 em 2011), registradas como 
“Despesas administrativas e comerciais”.

7. INVESTIMENTOS
São representados por:
  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011  
Investimentos em controladas:   
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. (*) - - 95.085
Centeranel 1 Participações Ltda. (*) - - 7.787
CCN Administração e Locação de Bens Ltda. (*) - - 10.413
Centeranel 2 Participações Ltda. (*) - - 1.589
Outros 85 85          82  
  85 85 114.956
Provisão para perdas em investimentos:   
CCN - Centro de Convenções Ltda. (*) - - 4.412
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. (*)    -    -        166  
     -    -     4.578
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(*) Conforme mencionado na nota Explicativa nº 1, em 30 de novembro de 2011 a Sociedade procedeu à cisão 
parcial para a empresa relacionada Racional Empreendimentos Ltda.

Em 1º de janeiro de 2011, os investimentos e a provisão para perdas em investimentos eram representados como segue:

  Milhares de Participação Patrimônio
  ações ordinárias/ no capital  líquido (passivo a       
  cotas possuídas integralizado - %    descoberto)   
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. 45.452 99,99 95.085
Centeranel 1 Participações Ltda. 3.669 99,99 7.787
CCN Administração e Locação de Bens Ltda. 6 99,97 10.413
Centeranel 2 Participações Ltda. 783 99,99 1.589
CCN Torre Sul Administração e Locação 
de Bens Ltda. 6 99,97 (166)
CCN - Centro de Convenções Ltda. 2.701 99,99 (4.412) 

A movimentação dos investimentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2011 é como segue:
   Provisão para
   perdas em
  Investimentos investimentos

Saldos em 1º de janeiro de 2011 114.956 (4.578)
    
Aumento de capital em controladas 20.668 -
Dividendos recebidos de controladas (2.701) -
Resultado de participação em sociedades controladas 1.496 4.578
Cisão parcial para Racional Empreendimentos (*) (134.337) -
Outros investimentos 3 -

Saldos em 31 de dezembro de 2011          85          -
    
(*) Vide nota Explicativa nº 1.

8. IMOBILIZADO
É composto por:
  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011 
     Depreciação e
  Taxa anual de   amortização
  amortização - % Custo acumulada Líquido Líquido Líquido

Máquinas e equipamentos 10 300 (223) 77 480 457
Móveis e utensílios 10 1.255 (535) 720 237 275
Equipamentos de informática 20 3.576 (2.086) 1.490 1.634 781
Veículos 20 29 (29) - 3 9
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 1.127 (592) 535 608 593
Imobilizado em andamento     395        -    395         -        -   

   6.682 (3.465) 3.217 2.962 2.115
       
 
A movimentação do imobilizado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 é como segue:

   Depreciação e
  Custo amortização Líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2011 4.125 (2.010) 2.115
Adições no exercício 1.517   (670)     847
Saldos em 31 de dezembro de 2011 5.642 (2.680) 2.962
Adições no exercício 1.040   (785)    255

Saldos em 31 de dezembro de 2012 6.682 (3.465) 3.217

Notas Explicativas RACIONAL ENGENhARIA LTDA.
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9. INTANGÍVEL
É composto por:
  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011 
     Depreciação e
  Taxa anual de   amortização
  amortização - % Custo acumulada Líquido Líquido Líquido  
Ágio na aquisição de cotas (*) - 8.873 (2.218) 6.655 6.655 -
Software 20   7.864 (2.329)   5.535   3.834 1.137

   16.737 (4.547) 12.190 10.489 1.137
        
(*) Em 9 de setembro de 2007, a Racicorp, antiga controladora da Sociedade, adquiriu 10% das cotas da Socieda-
de, anteriormente pertencentes a sócios pessoas físicas. A referida operação gerou um ágio de R$8.873 e possui 
como fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura. A partir do exercício social iniciado em 1º de 
janeiro de 2009, a amortização contábil sistemática do ágio por expectativa de rentabilidade futura (“goodwill”) 
cessou completamente, permanecendo apenas a aplicação do teste anual de recuperação. Em 30 de novembro 
de 2011, a Racicorp cindiu a totalidade do ágio para a Sociedade, conforme operação de cisão mencionada na nota 
Explicativa nº 1.
A movimentação do intangível para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 é como segue:
  Custo Amortização Líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2011 1.669 (532) 1.137
Adições 3.318 - 3.318
Adições por operação de incorporação (nota Explicativa nº 1) 8.873 (2.218) 6.655
Amortização          -   (621)     (621)
Saldos em 31 de dezembro de 2011 13.860 (3.371) 10.489
Adições 2.878 - 2.878
Amortização          - (1.177)  (1.177)

Saldos em 31 de dezembro de 2012 16.738 (4.548) 12.190

10.  ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
Representam valores antecipados dos clientes por conta de obras em andamento, a serem apropriados ao resulta-
do conforme cronograma físico-financeiro das obras, assim como adiantamentos recebidos no início dos contratos, 
mas sem evolução física.

11. IMPOSTOS A RECOLhER

  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

Circulante:   
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins a recolher 1.400 645 972
Programa de Integração Social - PIS a recolher 303 178 232
Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher 696 829 409
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a recolher 1.453 1.016 831
Cofins a recolher - Parcelamento Especial - PAES 169 309 338
Outros impostos a recolher      91    120      73 
  4.112 3.097 2.855  
Não circulante:   
Cofins a recolher - PAES          -    169    506
   
Durante o exercício de 2003, a Sociedade aderiu ao PAES, estabelecido através da Lei nº 10.684/03, tendo decla-
rado 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 (de Sistema Especial de Liquidação e Cus-
tódia - Selic para Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP), foram fatores determinantes para a adesão ao programa.
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12.  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
  31/12/2012 31/12/2011

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 6.492 5.967
    
Circulante 1.964    504
Não circulante 4.528 5.463
    
Em 24 de março de 2011, a Sociedade firmou contrato de empréstimo com o BNDES, por meio do agente finan-
ceiro Banco Itaú BBA S.A., com a finalidade de desenvolvimento e customização de software e expansão da área 
do escritório. Os empréstimos foram divididos em: (a) subcrédito A, cujo valor é de R$3.492; (b) subcrédito B, cujo 
valor é de R$873; (c) subcrédito C, cujo valor é de R$1.455; e (d) subcrédito F, cujo valor é de R$819, brutos de co-
missões bancárias. Sobre a dívida incidem juros médios anuais de 4,7% acrescidos da TJLP. Referido empréstimo 
possui carência de pagamento de principal e juros de 18 meses. O cronograma de pagamento prevê amortização 
do principal e da atualização monetária mensalmente, em 42 parcelas. Em garantia foram concedidos bens.

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 definidos percentuais para cada setor e segmento de atu-
ação da Sociedade, aplicados sobre a produção total das obras concluídas, como estimativa de gastos com reparos 
e manutenções a incorrer.

14.  OUTRAS CONTAS A PAGAR
Em 1º de janeiro de 2011, o saldo de R$15.658 era substancialmente representado pelo Consórcio Racional Con-
fidere, decorrente de uma operação conjunta com a Confidere Imobiliária, Incorporadora e Administradora de Imó-
veis Cidade Nova Ltda., que tinha como objeto a construção e a implementação, em regime de empreitada integral 
a preço global e prazo determinado para construção, de um imóvel comercial no município do Rio de Janeiro.

15.  PROVISÃO PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALhISTAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
   (Ajustado) (Ajustado)

Riscos trabalhistas 738 1.106 1.202
Riscos cíveis 1.111 1.247 1.182
Riscos tributários         -         -    187
Outros riscos 5.487 4.992 4.992  
  7.336 7.345 7.563
     
Para todas as questões que estão sendo contestadas é constituída provisão em montante considerado suficiente 
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 constituiu provi-
sões para riscos. A movimentação da provisão para riscos tributários, cíveis trabalhistas nos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2012 e de 2011 é como segue:
   31/12/2012 31/12/2011
    (Ajustado)
Saldos iniciais  7.345 7.563
Reversões de provisões        (9)   (218)
Saldos finais  7.336 7.345
    
A Sociedade efetuou depósito judicial de R$1.827 em 23 de junho de 2008, que suspendeu a exigibilidade do cré-
dito 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. Os assessores jurídicos consideram 
possíveis as chances de êxito para a Sociedade, razão pela qual não foi constituída provisão em 31 de dezembro 
de 2012 e de 2011 e em 1º de janeiro de 2011.

Notas Explicativas RACIONAL ENGENhARIA LTDA.
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16.  PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital social
O capital social, no montante de R$21.615 em 31 de dezembro de 2012, é representado por 21.615.393 cotas com 
valor nominal de R$1,00 cada uma. A Racional Participações Ltda. detém 99% do capital social.

b) Dividendos
Por meio de Assembleias Gerais Ordinárias realizadas durante o ano 2012, a Sociedade realizou distribuição de 
dividendos de R$18.758 (R$20.948 em 2011).

c) Reserva de reavaliação
Em 20 de setembro de 2007, as então controladas Centeranel 1 Participações Ltda., Centeranel 2 Participações 
Ltda. e Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. procederam à reavaliação de seus terrenos, o que resultou na 
constituição de reserva de reavaliação reflexa na Sociedade, no montante de R$54.966. Conforme mencionado 
na nota Explicativa nº 1, em 30 de novembro de 2011, a operação de cessão de acervo líquido à empresa ligada 
Racional Empreendimentos gerou uma redução da reserva de reavaliação de R$54.966.

d) Juros sobre o capital próprio
De acordo com a Lei nº 9.249/95, a Sociedade efetuou, nos exercícios de 2012 e de 2011, o registro de juros sobre 
o capital próprio no valor de R$1.996 e R$2.936, respectivamente, utilizando como base a TJLP.
Para fins de divulgação e adequação às práticas contábeis, a despesa financeira referente aos respectivos juros 
calculados, no valor de R$1.996 em 31 de dezembro de 2012 (R$2.936 em 31 de dezembro de 2011), foi revertida 
da demonstração do resultado na rubrica “Despesas financeiras” para a rubrica “Lucros acumulados” na demons-
tração das mutações do patrimônio líquido.

e) Lucros acumulados
A destinação do lucro líquido do exercício será deliberada na próxima reunião dos cotistas.

17.  RECEITA LÍQUIDA
   31/12/2012 31/12/2011
Receita bruta  333.393 301.905
(-) Impostos   (26.171)  (17.980)
Receita líquida  307.222 283.925

18.  INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DOS CUSTOS E DAS DESPESAS RECONhECIDOS NA 
  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

a) Custo dos serviços prestados
   31/12/2012 31/12/2011
Materiais e serviços  68.725 115.723
Pessoal  93.642 67.816
Utilidades e serviços  33.141 25.003
Ocupação    12.378   13.332  
   207.886 221.874
    
b) Despesas administrativas e comerciais
   31/12/2012 31/12/2011
Pessoal  29.837 19.314
Despesas gerais  7.930 5.932
Ocupação  2.330 1.839
Reversão de provisão para riscos  (9) (218)
Utilidades e serviços  1.108 891
Despesas tributárias       139      147  
   41.335 27.905
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19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Correntes
A Sociedade está inserida no regime de tributação pelo lucro real, e o débito na demonstração do resultado, de 
R$19.351 (R$10.304 em 2011), refere-se às despesas efetivas dos respectivos impostos ajustados às adições 
conforme a reconciliação a seguir:
   31/12/2012 31/12/2011
Reconciliação entre o imposto de renda e a contribuição social 
calculados à alíquota efetiva:  
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  57.756 39.188
Alíquota nominal - %     34%     34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal  (19.637) (13.324)
Ajustes:  
Redução pelo pagamento de juros sobre o capital próprio  679 998
Resultado de participação em controladas  - 2.065
Outras diferenças temporárias, líquidas      (216)        65

Imposto de renda e contribuição social debitados ao resultado do exercício (19.174) (10.196)

Diferidos
  31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
     (Ajustado) (Ajustado)

Adições temporárias:   
Provisão para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e outros 7.336 7.345 7.563
Provisão para garantia 1.880 1.880 1.550
Participação nos lucros e resultados 4.761 2.950 2.437
Outras contas a pagar 161 - -
Provisão para o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS - Fator Acidentário de Prevenção - FAP 126 126 431
Amortização fiscal do ágio (1.441)           -           -

Total de adições temporárias 12.823 12.301 11.981
Alíquota nominal - %     34%     34%     34%

Imposto de renda e contribuição social diferidos   4.360   4.182   4.074

Ativo não circulante 4.360 4.182 4.074

Resultado do exercício    177    108 -  
 

20.  RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
   31/12/2012 31/12/2011
Receitas financeiras:  
Receita de aplicações financeiras  5.998 2.193
Juros ativos     458    168

 
   6.456 2.361
Despesas financeiras:  
Descontos concedidos  (3.189) (926)
Juros passivos  (1.311) (680)
Despesas bancárias    (257)   (421)  
   (4.757) (2.027)

21.  REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
No exercício findo em 31 de dezembro de 2012, foram pagos aos administradores da Sociedade benefícios de 
curto prazo de R$3.556 (R$3.304 em 31 de dezembro de 2011), 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; nem (d) remuneração baseada em ações.

Notas Explicativas RACIONAL ENGENhARIA LTDA.
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22.  PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, foi provisionada participação nos lucros e resultados de 
R$4.761 (R$2.950 em 31 de dezembro de 2011), por deliberação da Administração da Sociedade, contabilizada 
como “Despesas administrativas e comerciais”.

23. COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2012, existe cobertura de seguros contra incêndio, roubo, colisão e riscos diversos sobre 
os bens da Sociedade. A apólice tem vigência até 10 de novembro de 2013, e os limites de indenização são:
    R$
Prédios, móveis, maquinismo e utensílios: 
Equipamentos portáteis   20
Danos elétricos   200
Despesas com instalação em novo local   350
Equipamentos eletrônicos   50
Perda de aluguel   1.800
Roubo/furto qualificado do conteúdo   100
Roubo de valores em trânsito   20
Roubo/furto qualificado de dinheiro no interior   100
Tragédias naturais (vendaval, furacão, ciclone e granizo)   200

24.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS

24.1. Gestão de risco de capital
A Sociedade administra seu capital para assegurar que suas operações e atividades continuem transcorrendo 
dentro da normalidade, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou en-
volvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.

24.2. Gestão de risco de liquidez
A responsabilidade final pela gestão do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropria-
do 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 gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas 
de crédito bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através do mo-
nitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos 
ativos e passivos financeiros.

Em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, não há instrumentos financeiros 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 2012, a Sociedade procedeu à compensação, líquida, de R$601 (R$436 em 31 de dezem-
bro de 2011) de saldos de impostos a recuperar contra impostos a recolher.

• Reorganização societária
Conforme mencionado na nota Explicativa nº 1, a Sociedade procedeu a uma reorganização societária e as respec-
tivas transações não afetaram o caixa em 31 de dezembro de 2011.

26.  APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela Administração da Sociedade 
em 28 de fevereiro de 2013.

Francisco Aurélio Martins
Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-0
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   31/12/2012 31/12/2011

Serviços executados e administrados pela Sociedade (receita operacional bruta) 333.393 301.905
Serviços executados por terceiros e administrados pela Sociedade  1.074.761 563.829
Valor total dos serviços executados sob a responsabilidade da Sociedade 1.408.154 865.734
     

A apresentação dos dados é considerada relevante pela Sociedade, visto que a receita bruta deixou de ser o indica-
dor do volume de atividades para grande parte das empresas do setor de construção civil. Devido a benefícios fis-
cais 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 subcontratados 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 executados como indicadora do 
volume de atividade total das obras executadas sob a sua responsabilidade financeira, técnica e administrativa.

Francisco Aurélio Martins
Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-0

Demonstração do
Valor Total dos Serviços
Executados sob a Responsabilidade da Sociedade
em 31 de dezembro de 2012 e de 2011

Notas Explicativas RACIONAL ENGENhARIA LTDA.
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Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as 
Demonstrações Financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras da Racional En-
genharia Ltda. (“Sociedade”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas Explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demons-
trações financeiras
A Administração da Sociedade é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação dessas demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração 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 financeiras com base em nossa audito-
ria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais 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 ra-
zoável de que as demonstrações financeiras estão livres de 
distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos se-
lecionados para obtenção de evidência a respeito dos va-
lores e das divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles inter-
nos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras da Sociedade para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados às cir-
cunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da Sociedade. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis feitas pela Administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anterior-
mente referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Racional Engenharia Ltda. em 31 de dezembro de 2012, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos
Reapresentação das demonstrações financeiras de 31 de 
dezembro de 2011 e do balanço patrimonial em 1º de ja-
neiro de 2011.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2011 e o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2010 foram auditados por nós, e nossos 
relatórios, datados de 23 de março de 2012 e 31 de março 
de 2011, respectivamente, contêm ressalva quanto ao fato 
de a Sociedade não ter constituído provisão para determi-
nados riscos. Conforme mencionado na nota Explicativa nº 
2.2., essas demonstrações financeiras foram ajustadas em 
relação a esse assunto e estão sendo reapresentadas para 
fins de comparação.

Informação suplementar
As informações contidas no Anexo - Quadro Suplemen-
tar, referentes ao valor total dos serviços executados sob 
a responsabilidade da Sociedade em 31 de dezembro 
de 2012, são apresentadas com o propósito de permitir 
análises adicionais e não são requeridas como parte das 
demonstrações financeiras básicas. Essas informações 
foram submetidas aos mesmos procedimentos de audi-
toria mencionados anteriormente e, em nossa opinião, 
estão adequadamente apresentadas, em todos os aspec-
tos relevantes, em relação às demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto.

 

 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2013

Aos Administradores e Cotistas da Racional Engenharia Ltda.
São Paulo/SP

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Ismar de Moura
Contador

CRC nº 1 SP 179631/O-2
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Demonstrações
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Levantados em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
(em milhares de Reais - R$)

Balanços Patrimoniais

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

  Nota Controladora Consolidado  
ATIVOS Explicativa 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

CIRCULANTES      
Caixa e equivalentes de caixa 3  1.593   2   8.512   5.987 
Contas a receber de clientes 4   -   -   3.700   4.441
Imóveis a comercializar 6  -   -   9.427   197.847 
Outras contas a receber   581   -   1.559   1.388 
Total dos ativos circulantes  2.174   2   23.198   209.663 
      
NÃO CIRCULANTES      
Investimentos 7  35.091  140.121   -   - 
Imobilizado 8   -   -   5.559   4.636 
Intangível   -   -   101   118 
Propriedades para investimento 9   -   -   102.848   107.866 
Total dos ativos não circulantes   35.091   140.121   108.508   112.620 
     
 

          
TOTAL DOS ATIVOS  37.265   140.123   131.706  322.283

Demonstrações Financeiras RACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONTROLADAS
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As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

  Nota Controladora Consolidado  
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Explicativa 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 
 
CIRCULANTES      
Empréstimos e financiamentos 10   -   -   6.677   17.321 
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI 11   -   -   12.488   12.478 
Fornecedores    -   -   904   2.870 
Cauções e retenções    -   -   335   394 
Adiantamentos de clientes 12  -  -   2.394   1.763 
Salários e encargos sociais    8   -   908   148 
Impostos a recolher    9   -   651   619 
Imposto de renda e contribuição social a recolher   4   -   535   775 
Outras contas a pagar   15   -   3.199   1.203  
Total dos passivos circulantes   36    - 28.091   37.571 
     
NÃO CIRCULANTES      
Empréstimos e financiamentos 10   -   -   9.339   78.222 
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI 11   -   -   62.514   74.534 
Provisão para perdas em investimentos 7  5.467   8.167    -  - 
Total dos passivos não circulantes   5.467   8.167   71.853   152.756 
   
PATRIMÔNIO LÍQUIDO      
Capital social  13.a)  14.373   79.373   14.373   79.373 
Reserva de reavaliação 13.b)  4.925   54.966   4.925   54.966 
Lucros (prejuízos) acumulados    12.464   (2.383)  12.464   (2.383) 
Total do patrimônio líquido   31.762   131.956   31.762   131.956

  
TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   37.265   140.123   131.706   322.283 
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Demonstrações
do Resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e para o período de 2 de maio
(data de constituição da Sociedade) a 31 de dezembro de 2011 e para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2011 (combinado) 
(em milhares de Reais - R$)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

 Nota Controladora Consolidado Combinado

 Explicativa 2012 2011 2012 2011 2011
RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14  -   -   406.017   6.478   64.310 
       
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 15.a)  -   -   (208.415)  (2.474)  (18.365)

LUCRO BRUTO   -   -   197.602   4.004   45.945 
  
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS       
  
Despesas administrativas e comerciais 15.b)  (692)  -   (36.445)  (1.101)  (11.845)
Depreciações e amortizações   -   -   (5.082)  (431)  (8.907)
Resultado de participação em controladas 7  127.728   1.616   -   -   - 
Provisão para perdas em investimentos 7  (2.073)  (3.999)  -   -   - 
Outras despesas   -   -   (1.320)  (2.729)  (3.237) 
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES  
DO RESULTADO FINANCEIRO  124.963   (2.383)  154.755   (257)  21.956
   

RESULTADO FINANCEIRO       
Receitas financeiras  15.c)  90   -   4.367   34   394 
Despesas financeiras  15.c)  -   -   (17.800)  (1.382)  (15.806) 
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO  
DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  125.053   (2.383)  141.322   (1.605)  6.544 
 
       
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL       
Correntes 17  (39)  -   (16.308)  (778)  (2.671)
Diferidos 17  -   -   -   -   (210)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO/PERÍODO  125.014   (2.383)  125.014   (2.383)  3.663 

Demonstrações Financeiras RACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONTROLADAS
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    Lucros Total do
 Nota Capital Reserva de (Prejuízos) Patrimônio
 Explicativa Social  Reavaliação Acumulados    Líquido   
Constituição da Sociedade e integralização de capital social       
em 2 de maio de 2011   2   -   -   2 
Absorção de parcelas cindidas - reorganização societária 1  79.371   54.966   -   134.337 
Prejuízo do período   -   -   (2.383)  (2.383)   
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011   79.373   54.966   (2.383)  131.956 
     
Realização da reserva de reavaliação  13.b)   -   (50.041)  50.041   - 
Redução de capital  13.a)   (65.000)  -  -  (65.000)
Lucro líquido do exercício  -  -   125.014   125.014 
Dividendos distribuídos  13.c)   -  -  (160.208)  (160.208)       
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012   14.373   4.925   12.464   31.762 

Demonstrações das
Mutações do Patrimônio Líquido
(Controladora e Consolidado)
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e para o período de 2 de maio
(data de constituição da Sociedade) a 31 de dezembro de 2011  
(em milhares de Reais - R$)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011
(em milhares de Reais - R$)

Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido (Combinado)

    Lucros Total do
 Nota Capital Reserva de (Prejuízos) Patrimônio
 Explicativa Social  Reavaliação Acumulados    Líquido   
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010   59.430   54.966   (6.046)  108.350
      
Aumento de capital por incorporação de ativos   19.943   -   -   19.943 
Lucro líquido do exercício   -   -   3.663   3.663     
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011   79.373   54.966   (2.383)  131.956 
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Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e para o período de 2 de maio
(data de constituição da Sociedade) a 31 de dezembro de 2011 e para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2011 (combinado)
(em milhares de Reais - R$)

Demonstrações
dos Fluxos de Caixa

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

 Controladora Consolidado Combinado 
 2012 2011 2012 2011 2011

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS      
Lucro (prejuízo) líquido do exercício/período  125.014   (2.383)  125.014   (2.383)  3.663 

Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido
do exercício/período com o caixa líquido (aplicado nas)
gerado pelas atividades operacionais:      
Depreciações e amortizações  -   -   5.082   431   8.907 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  -   -   -   -   210 
Baixas de propriedades para investimento, líquidas  -   -   526   -  - 
Despesa financeira de empréstimos, 
financiamentos e parcelamentos  -   -   10.026   34   14.254 
Descontos concedidos  -   -   40   - -
(Reversão de provisão) provisão para créditos
de liquidação duvidosa  -   -   (203)  -   408 
Reversão de provisão para riscos cíveis  -   -   -   (57)  (57)
Resultado de participação em controladas  (127.728)  (1.616)  -   -   - 
Provisão para perdas em investimentos  2.073   3.999   -   -   - 

(Aumento) redução nos ativos operacionais: 
Contas a receber de clientes  -   -   538   4.441   (2.004)
Imóveis a comercializar  -   -   188.420   30   (8.959)
Outras contas a receber  (581)  -   (171)  3.426  (360)
Depósitos judiciais  -   -   -   13   57 

      
Aumento (redução) nos passivos operacionais:     

Fornecedores   -   -   (1.966)  1.845   (4.654)
Cauções e retenções   -   -   (59)  (200)  (753)
Adiantamentos de clientes  -   -   631   (1.369)  765 
Salários e encargos sociais   8   -   760   (1.476)  23 
Impostos a recolher   9   -   32   (57)  107 
Imposto de renda e contribuição social a recolher  4   -   (240)  2.836   456 
Outras contas a pagar   15   -   1.996   (372)  101

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais  (1.186)  -   330.426   7.142   12.164 
    

Demonstrações Financeiras RACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONTROLADAS
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As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

 Controladora Consolidado Combinado 
 2012 2011 2012 2011 2011

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO      
Aquisição de bens do ativo imobilizado  -   -   (1.513)  (798)  (2.124)
Aumentos de capital em controladas  (3.300)  -   -   -   - 
Redução de capital em controladas  65.000   -   -   -   - 
Dividendos recebidos  166.300   -   -   -   - 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de investimento  228.000   -   (1.513)  (798)  (2.124)
      
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO     
Empréstimos com partes relacionadas  -   -   648   -  (24.545)
(Pagamento) captação de empréstimos, 
financiamentos e CRI  (15)  -   (101.828)  (359)  17.475 
Redução de capital social  (65.000)  -   (65.000)  - -
Aumento de capital social  -   2   -   2   - 
Distribuição de dividendos  (160.208)  -   (160.208)  -   -

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
atividades de financiamento (225.223)  2   (326.388)  (357)  (7.070)

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  1.591   2   2.525   5.987   2.970 
      
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/período  2   -   5.987   -   3.017 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício/período  1.593   2   8.512   5.987   5.987 

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  1.591   2   2.525   5.987   2.970

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, para o período de 2 de maio
(data de constituição da Sociedade) a 31 de dezembro de 201 e para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2011 (combinado)
(em milhares de Reais - R$)

Demonstrações do
Resultado Abrangente

 Controladora Consolidado Combinado 
 2012 2011 2012 2011 2011
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO/PERÍODO  125.014   (2.383)  125.014   (2.383)  (2.383)
           
Outros resultados abrangentes  -   -   -   -   - 
              
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO/PERÍODO  125.014   (2.383)  125.014   (2.383)  (2.383)
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1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Racional Empreendimentos Ltda. (“Sociedade”) foi constituída em 2 de maio de 2011 e tem como objeto social 
a prestação de serviços de intermediação, mediação e gestão de novos negócios ou serviços em geral, bem como 
a participação em outras empresas na qualidade de sócia-cotista ou acionista.

As controladas diretas e indiretas da Sociedade e que foram incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 
e combinadas são as seguintes:

• PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda. (“PLA I”) - tem por objeto social a participação em outras sociedades 
como sócia, acionista ou cotista e a administração e exploração de bens próprios, inclusive por meio de locação.

• Racional Gestão Imobiliária Ltda. (“Racional Gestão”) - tem por objeto social a participação em outras 
sociedades como sócia, acionista ou cotista e a administração e exploração de bens próprios, inclusive por 
meio de locação.

• CCN - Centro de Convenções Ltda. (“CCN”) - tem como objeto social a exploração de um centro de conven-
ções na cidade do Rio de Janeiro.

• CCN Administração e Locação de Bens Ltda. (“CCN Torre Norte”) - tem como objeto social a exploração, 
administração e locação comercial de bens próprios, de terceiros ou havidos através de concessões, por 
meio de contratos. 

• CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. (“CCN Torre Sul”) - tem como objeto social a explora-
ção, administração e locação comercial de bens próprios, de terceiros ou havidos através de concessões, por 
meio de contratos. Essa controlada iniciou suas operações em 2010.

• Centeranel 1 Participações Ltda. (“Centeranel 1”) - tem como objeto social a compra e venda de imóveis 
próprios e de terceiros e a administração de bens próprios e de terceiros. Essa controlada estava em fase 
pré-operacional até 31 de dezembro de 2012.

• Centeranel 2 Participações Ltda. (“Centeranel 2”) - tem como objeto social a compra e venda de imóveis 
próprios e de terceiros e a administração de bens próprios e de terceiros. Essa controlada estava em fase 
pré-operacional até 31 de dezembro de 2012.

• Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. (“Centeranel 3”) - tem como objeto social a compra e venda de 
imóveis próprios e de terceiros e a administração de bens próprios e de terceiros.

Operações recentes
Em 26 de outubro de 2012, a controlada Centeranel 3 alienou a terceiros a totalidade do imóvel constituído pelo 
Condomínio Centro Logístico Raposo, por R$355.000, gerando um lucro de aproximadamente R$136.000, antes 
dos impostos e líquido dos custos do imóvel e das comissões.

Notas Explicativas às
Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Notas Explicativas RACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONTROLADAS
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Reorganização societária
Em 30 de novembro de 2011, a Sociedade procedeu a uma reorganização societária que teve como objetivo pre-
parar jurídica e contabilmente o grupo econômico para novos projetos, segregando as atividades de engenharia e 
construção dos negócios imobiliários e dos novos empreendimentos que envolvem a criação de operações estru-
turadas e a constituição de portfólios estratégicos. 

Além disso, a reorganização societária visa ao aperfeiçoamento dos padrões de governança corporativa. 

Em 30 de novembro de 2011, os cotistas da Sociedade aprovaram a incorporação do acervo líquido cindido da 
empresa relacionada Racional Engenharia Ltda., conforme laudo de peritos contábeis independentes, como segue:

     R$

Investimentos e provisão para perda em investimentos: 
CCN - Centro de Convenções Ltda.    (4.206)
Centeranel 1 Participações Ltda.    7.807
Centeranel 2 Participações Ltda.    1.614
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda.    114.301
CCN Administração e Locação de Bens Ltda.    12.641
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda.    2.171
PLA Racional Projetos Imobiliários II Ltda.            9  
     134.337
A partir daquela data, a Sociedade passou a controlar diretamente tais empresas. 

2. BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS
 PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da Sociedade compreendem:

• As demonstrações financeiras individuais e consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

•  As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasilei-
ra e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC.

 

2.2. Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instru-
mentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. 
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade e por suas controladas está descrito na 
nota Explicativa nº 2.4.

2.3.  Bases de consolidação e investimentos em controladas

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Sociedade e de suas 
controladas, inclusive entidades de propósito específico. O controle é obtido quando a Sociedade tem o poder 
de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades.
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Nas demonstrações financeiras individuais da Sociedade, as informações financeiras das controladas e dos 
empreendimentos controlados em conjunto são reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial.

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e incluem as demonstrações financeiras da Sociedade e de suas 
controladas. Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, os saldos entre as sociedades con-
solidadas foram eliminados, bem como o saldo do investimento da Sociedade nas controladas. As controladas 
consolidadas são as seguintes:

    Tipo de Participação
    participação no capital - %

Racional Gestão Imobiliária Ltda.   Integral 99,9
PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda.     Integral 99,9
CCN - Centro de Convenções Ltda.   Integral 99,9
CCN Administração e Locação de Bens Ltda.   Integral 99,9
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda.   Integral 99,9
Centeranel 1 Participações Ltda.   Integral 99,9
Centeranel 2 Participações Ltda.   Integral 99,9
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda.   Integral 99,9

2.4. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁbEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade e por suas controladas são:

2.4.1. Instrumentos financeiros ativos

Caixa e equivalentes de caixa
São representados por fundo fixo de caixa, recursos em contas bancárias de livre movimentação e aplica-
ções financeiras cujos saldos não diferem significativamente dos valores de mercado, com vencimento até 
90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata, ou conversíveis em um montante conhe-
cido de caixa, e que estão sujeitos a um insignificante 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
São representados pelos respectivos valores de realização, podendo incluir, caso seja julgado necessário, a 
provisão para créditos de liquidação duvidosa, cujo cálculo é baseado em estimativa suficiente para cobrir 
prováveis perdas na realização das contas a receber, considerando o histórico de recebimentos, a situação 
de cada cliente e as respectivas garantias oferecidas.

Deterioração de ativos financeiros
Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação 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 financeiro e tenham impactado o fluxo 
estimado de caixa futuro do investimento.

2.4.2. Instrumentos financeiros passivos
Os passivos financeiros da Sociedade e de suas controladas são substancialmente representados por 
fornecedores, empréstimos e financiamentos. Estão demonstrados pelos valores de contratação, acres-
cidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetária incorridos. Quando aplicável, 
são demonstrados pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e são subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado pelo método da taxa de juros efetiva.

2.4.3. Imobilizado, intangível e propriedades para investimento
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 arrendamentos 
mercantis de bens são reconhecidos no respectivo grupo do ativo, em contrapartida à rubrica “Emprés-
timos e financiamentos”, e são depreciados pela vida útil-econômica dos bens arrendados. Os encargos 
financeiros de financiamentos incorridos durante o período de construção foram capitalizados.

Notas Explicativas RACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONTROLADAS
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2.4.4. Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer esti-
mativas de descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao cliente. 
 

Arrendamentos operacionais
A receita de aluguel oriunda de arrendamento operacional é reconhecida pelo método linear durante o 
período de vigência do arrendamento em questão. Os custos diretos iniciais incorridos na negociação e 
preparação do arrendamento operacional são adicionados ao valor contábil dos ativos arrendados e também 
são reconhecidos pelo método linear pelo período de vigência do arrendamento.

2.4.5. Custo dos empréstimos e financiamentos
Os custos de empréstimos e financiamentos atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou produção 
de ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial para ficarem 
prontos para uso, são acrescentados ao custo desses ativos até a data em que estiverem prontos para uso.
Os ganhos sobre investimentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obtidos com emprésti-
mos e financiamentos específicos ainda não gastos com o ativo qualificável são deduzidos dos custos com 
empréstimos elegíveis para capitalização.

Todos os outros custos com empréstimos e financiamentos são reconhecidos no resultado do período em 
que são incorridos.

2.4.6. Redução ao valor recuperável de ativos
No fim de cada exercício, a Sociedade e suas controladas revisam o valor contábil de seus ativos tangíveis 
e intangíveis com vida útil definida 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 finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver.

A Sociedade e suas controladas efetuaram a análise do valor de recuperação do imobilizado. Com base 
nos estudos realizados, não foram identificados ativos que necessitem de provisão para redução a seu 
valor de recuperação.

2.4.7. Ajuste a valor presente
A Sociedade e suas controladas avaliaram 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 financeiras tomadas em conjunto. Em 31 de dezem-
bro de 2012 e de 2011, não foi registrado ajuste a valor presente, em face da não relevância.
 
2.4.8. 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 recuperação 
do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas datas dos balanços 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.

2.4.9. Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos 
passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obri-
gação nas datas dos balanços, 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 estima-
tiva da Administração em relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação.
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2.4.10. Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil re-
quer 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 finais dessas transações e informa-
ções, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As 
principais estimativas utilizadas pela Administração da Sociedade e de suas controladas na preparação das 
demonstrações financeiras referem-se a determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, vi-
das úteis utilizadas para depreciação dos bens do ativo imobilizado, prazos e valores de realização de ativos 
imobilizados e provisão para riscos.
 
2.4.11. Demonstrações financeiras combinadas
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas seguindo os critérios contábeis de consoli-
dação previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e incluem as demonstrações financeiras da 
Sociedade e das empresas mencionadas na nota Explicativa nº 2.3, e foram preparadas para demonstrar 
como seriam as demonstrações financeiras da Sociedade se a reorganização societária na nota Explicativa 
nº 1 tivesse sido efetuada em 1º de janeiro de 2010, uma vez que as empresas estavam sob controle e 
administração comuns. O processo de combinação das contas patrimoniais e de resultado e das demais 
informações nas demonstrações financeiras combinadas corresponde à soma horizontal dos saldos das 
contas do ativo, passivo e patrimônio líquido e das receitas e despesas, segundo a sua natureza.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
  Controladora Consolidado

  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Caixa - 2 - 9
Bancos 11 - 446 2.235
Aplicações financeiras:    
Banco Itaú-Unibanco - CDB (*) 1.582 - 6.702 3.688
Banco Bradesco - CDB (*) - - 1.364 55
Banco Votorantim - CDB (*)         -   -         -         - 
  1.593  2 8.512 5.987

(*) As aplicações financeiras estão sujeitas à atualização mensal de juros médios de 101,0% a  102,5% do Certifi-
cado de Depósito Interbancário - CDI.
As aplicações financeiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a 
um insignificante risco de mudança de valor. 

4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
     Consolidado

     31/12/2012 31/12/2011

Contas a receber de clientes   3.905 4.849
Provisão para créditos de liquidação duvidosa     (205)   (408)

     3.700 4.441
  
Os saldos consolidados de contas a receber de clientes, já faturados em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, por 
período de vencimento, estão apresentados a seguir:
     Consolidado

     31/12/2012 31/12/2011

A vencer   3.700 4.441
Vencidos até 180 dias      205    408  
    3.905 4.849
      
A Sociedade e suas controladas constituem provisão para créditos de liquidação duvidosa para contas a receber 
vencidas há mais de 180 dias.

Notas Explicativas RACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONTROLADAS
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5. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A controlada CCN Torre Sul celebrou contrato de locação com PLA I. O início da locação ocorreu em janeiro de 2010.
Sobre as operações de mútuo não há incidência de juros. 

6. IMÓVEIS A COMERCIALIZAR
São compostos substancialmente por dois terrenos e respectivas construções em andamento para futura comercialização. 

Conforme detalhado na nota Explicativa nº 1, em 26 de outubro de 2012 foram comercializados os imóveis de um terre-
no localizado na Rodovia Raposo Tavares, na cidade de São Paulo, destinados à realização de atividades correlatas a ser-
viços de transporte rodoviário e ferroviário e movimentação e locação para armazenagem de mercadorias e contêineres.

7. INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS
Os saldos de investimentos e da provisão para perdas em investimentos em 31 de dezembro de 2012 na contro-
ladora são como segue:

 
 Milhares Participação Patrimônio Lucro Resultado de Saldos dos
 de Ações no Capital Líquido Líquido Participação Investimentos
Descrição dos Ordinárias/ Cotas Integralizado (passivo a (prejuízo) em Controladas (provisão para perdas
Investimentos Possuídas - % descoberto) no exercício  em investimentos)

       2012 2011

CCN 5.701 99,97 (1.211) (1.031) 1.094 (1.210) (5.304)
Centeranel 1 4.787 99,99 9.150 (549) (549) 9.150 7.787
Centeranel 2 5 99,99 3 (30) (30) 3 1.519
Centeranel 3 1.062 99,99 2.146 117.895 117.893 2.146 115.552
CCN Torre Norte 6 99,99 17.970 5.163 5.163 17.970 12.812
CCN Torre Sul 6 99,99 5.822 3.487 3.485 5.822 2.337
PLA I 1 99,99 (2.798) 100 99 (2.770) (2.892)
Racional Gestão  15 99,99 (1.485) (1.494)    (1.500)  (1.487)       143

       (125.655) 29.624 131.954
Contabilizados como:     
Ativo não circulante - investimentos      35.091 140.121
Passivo não circulante - provisão para perdas em investimentos    5.467 8.167
Resultado - resultado de equivalência patrimonial     127.728  
Resultado - provisão para perdas em Investimentos         (2.073)  
      
A movimentação dos investimentos na controladora para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 
2011 é como segue:

Investimentos  
Saldos iniciais - 2 de maio de 2011    -
Incorporação de acervo cindido (*)    134.337
Resultado de equivalência patrimonial    1.616
Provisão para perdas em investimentos       (3.999)
Saldo em 31 de dezembro de 2011, líquido    131.954
Resultado de equivalência patrimonial    127.728
Provisão para perdas em investimentos    (2.073)
Aumento de capital em empresa controlada    3.300
Redução de capital em controladas    (65.000)
Dividendos recebidos    (166.300)
Outras variações            15

Saldo em 31 de dezembro de 2012, líquido     29.624
 
Investimentos - ativo não circulante    35.091
Provisão para perdas em investimentos - passivo não circulante    (5.467)

     29.624
(*) Vide nota Explicativa nº 1.
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8. IMOBILIZADO
   31/12/2012  31/12/2011

  Taxa anual de  Depreciação/  
  depreciação/  amortização  
  amortização - % Custo acumulada Líquido Líquido
Instalações 10 1.130 (160) 970 795
Máquinas e equipamentos 10 937 (294) 643 525
Móveis e utensílios 10 1.214 (259) 955 854
Equipamentos de informática 20 290 (145) 145 154
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 3.446   (600) 2.846 2.308

   7.017 (1.458) 5.559 4.636
       
A movimentação do imobilizado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 é como segue:

     Depreciação e 
    Custo amortização Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2011   5.504   (868) 4.636
Adições no exercício   1.513  (590)    923

Saldos em 31 de dezembro de 2012   7.017 (1.458) 5.559

9. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
   31/12/2012 31/12/2011

  Taxa anual de  Depreciação
  depreciação e  e amortização      
  amortização - % Custo acumuladas  Líquido Líquido

Edificações 4 118.284 (18.900) 99.384 104.402
Instalações, máquinas e outros bens 10 2.008 (341) 1.667 1.667
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10     1.930     (133)     1.797     1.797   
   122.222 (19.374) 102.848 107.866
        
Os saldos registrados na rubrica “Edificações” referem-se a edifícios que estão sendo alugados nos municípios do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. Conforme mencionado na nota Explicativa nº 11, os imóveis detidos pelas controla-
das CCN Torre Norte e CCN Torre Sul foram locados pelo prazo médio de dez anos, corrigidos pelo Índice Geral de 
Preços de Mercado - IGP-M. Tais sociedades procederam à securitização desses recebíveis, mediante operação 
estruturada com o Banco Itaú-Unibanco S.A., para emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI.

A movimentação das propriedades para investimento para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 é como segue:
   Custo Depreciação Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2011  122.748 (14.882) 107.866
Adições no exercício  - (4.492) (4.492)
Baixas, líquidas       (526)            -      (526)

Saldos em 31 de dezembro de 2012  122.222 (19.374) 102.848
     

Revisão da vida útil
A Sociedade e suas controladas revisaram a vida útil remanescente dos bens classificados como propriedades para 
investimento e não identificaram a necessidade de alteração da vida útil.

Avaliação a valor justo
O valor justo das propriedades para investimento foi determinado com base em informações levantadas no merca-
do, que são tratadas adequadamente para serem utilizadas na determinação do valor do empreendimento.

Para as avaliações, foram elaborados fluxos de caixa até o ano 2034, desconsiderando a inflação que possa vir a 
existir nesse período. A taxa média de desconto aplicada ao fluxo de caixa foi de 11%. Os gastos previstos com 
manutenção predial foram incluídos no cálculo. 
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A seguir estão demonstrados os valores da avaliação a valor justo:
     Consolidado
     31/12/2012

Propriedades para investimento em operação    258.102

10.  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
     Consolidado

    31/12/2012 31/12/2011

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES:  
Centeranel 3 (a)   - 75.428
CCN (b)   4.596 7.667
Banco Votorantim (c)   - 186
Banco Santander (d)   3.741 4.026
Banco Itaú-Unibanco (e)   - 468
Banco Bradesco (f)     7.679   7.768

    16.016 95.543

Circulante   6.677 17.321
Não circulante   9.339 78.222

(a)  Em 25 de novembro de 2009, a controlada Centeranel 3 firmou escritura de financiamento com o BNDES para 
a construção de imóveis comerciais. O financiamento foi liberado nos seguintes subcréditos: (i) R$28.671 em 11 
de maio de 2010; (ii) R$13.671 em 10 de agosto de 2010; (iii) R$5.000 em 8 de outubro de 2010; (iv) R$8.000 em 
16 de novembro de 2010; (v) R$5.000 em 10 de dezembro de 2010; (vi) R$10.000 em 14 de fevereiro de 2011; e 
(vii) R$7.758 em 24 de junho de 2011, totalizando R$78.100.

Sobre o principal da dívida incidiam juros médios de 4,41% ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. 
O prazo para pagamento era até março de 2018. Como garantia foi concedida hipoteca dos próprios imóveis, 
registrados na rubrica “Imóveis a comercializar”, no ativo circulante. Em virtude da venda do imóvel em 2012, 
esse empréstimo foi liquidado antecipadamente, gerando uma multa contratual de R$7.263, contabilizada como 
despesa financeira.

(b)  Captação no BNDES para a construção do Centro de Convenções pela controlada CCN, com juros atrelados à 
TJLP mais “spread” de 2% ao ano e vencimento de principal e juros em 2014. O empréstimo está garantido por:

• Cessão fiduciária dos direitos de créditos da controladora.
• Aval pessoal dos cotistas e da controladora.
• Hipoteca de imóveis da controladora, no montante de R$16.330.
   O contrato possui cláusulas relativas à observância de certos “covenants” financeiros e não financeiros, entre             
   as quais se destacam:
• Aplicar os recursos recebidos unicamente na execução do projeto.
• Comunicar ao credor qualquer ocorrência que importe modificação do projeto, indicando as providências adotadas.
• Apresentar ao credor, no prazo de 180 dias após a liberação da última parcela do crédito, a licença de 
   operação do bem.
• Apresentar anualmente, até 30 de junho de cada ano, as demonstrações financeiras da controlada CCN
   auditadas por empresa de auditoria independente, registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
• Remeter ao credor as alterações de seu estatuto social e as atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extra 
   ordinárias e das reuniões de seu Conselho de Administração.
• Manter seguro do bem dado em garantia.
•  Não ceder nem transferir os direitos e as obrigações do contrato, tampouco vender ou alienar o bem financia
   do sem autorização do credor.
•  Manter em dia o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária e outras 
   de caráter social.
•  Não realizar fusão, incorporação, cisão nem outro processo de reorganização societária sem prévia anuência do credor.
•  Não haver requerimento de falência nem requerimento de falência para a controladora sem contestação no 
   prazo de 30 dias.
•  Não sofrer protesto de título judicial ou extrajudicial por falta de pagamento de dívida no valor igual ou superior a R$1.000.
•  Não locar, arrendar nem transferir o bem adquirido por força do projeto financiado.

79



•  A controladora não poderá alienar os bens dados em garantia sem autorização do credor.
•  Empenhar todos os esforços, a fim de não permitir a extinção, o término, a intervenção nem a revogação do              
   Contrato de Concessão de Serviço Público firmado entre a Racional Engenharia Ltda. e a Prefeitura da cidade   
   do Rio de Janeiro. 

(c)  Referia-se à captação de recursos com o Banco Votorantim para a construção do Centro de Convenções, com 
juros atrelados à variação do CDI mais “spread” de 1,3% ao ano e vencimento em 2014. O empréstimo está 
garantido por avalistas. 

(d)  Refere-se à captação de recursos com o Banco Santander para a construção do Centro de Convenções, com 
juros atrelados à variação do CDI mais “spread” de 1,3% ao ano e vencimento em 2014. O empréstimo está 
garantido por notas promissórias.

(e)  Referia-se à captação de recursos com o Banco Itaú-Unibanco para a construção do Centro de Convenções, 
com juros atrelados à variação do CDI mais “spread” de 1,3% ao ano e vencimento em 2014. O empréstimo está 
garantido por avalistas.

(f)  Refere-se à captação de capital de giro com o Banco Bradesco, com juros atrelados à variação do CDI mais 
“spread” de 1,3% ao ano e vencimento em 2016. O empréstimo está garantido por avalistas.

Em 31 de dezembro de 2012, os “covenants” estão sendo cumpridos adequadamente.

Os empréstimos e financiamentos de longo prazo têm seus vencimentos distribuídos da seguinte forma:

     Consolidado

Vencimento    31/12/2012

2014    4.276
2015    2.750
2016    2.313

     9.339

11.  CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRIs
      Consolidado

    31/12/2012 31/12/2011    
CCN Torre Norte (a)   60.803 70.446
CCN Torre Sul (b)   14.199 16.566    
    75.002 87.012
     
Circulante   12.488 12.478
Não circulante   62.514 74.534
     

(a)  A controlada CCN Torre Norte e a Sulamérica Companhia Nacional de Seguros celebraram, em 17 de outubro 
de 2007, o Contrato de Locação da Torre Norte (“Contrato de Locação”), referente ao imóvel em construção 
no Centro de Convenções, localizado no município do Rio de Janeiro - RJ, pelo prazo de 120 meses. O início da 
locação ocorreu em abril de 2009.

A controlada CCN Torre Norte realizou captação de recursos por meio da securitização dos recebíveis desse alu-
guel, com respectiva emissão de CRIs, vinculados a CCIs. O valor total dos CRIs emitidos até 31 de dezembro 
de 2010 é de R$96.537, que está sendo amortizado em dez parcelas anuais até abril de 2019, acrescido de juros 
de 10,8% ao ano e 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 fiduciário, de todos os 
respectivos direitos oriundos do Contrato de Locação, que correspondem ao seu valor principal e às condições 
de reajustamento e de todas as garantias contratuais, multas e indenizações.

Em garantia dos CRIs foram concedidas cessões fiduciárias dos créditos decorrentes do Contrato de Locação.

(b)  As controladas CCN Torre Sul e PLA I celebraram, em 25 de julho de 2008, o Contrato de Construção, Locação 
Atípica e Outras Avenças (“Contrato de Construção”), tendo por objeto a locação, pela PLA I, da Torre Sul, localiza-
da no Centro de Convenções, no município do Rio de Janeiro. O início da locação ocorreu em janeiro de 2010.
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A CCN Torre Sul realizou captação de recursos por meio da securitização dos recebíveis desse aluguel, com res-
pectiva emissão de CRIs, vinculados a CCIs. O valor total dos CRIs emitidos até 31 de dezembro de 2010 é de 
R$20.115, que está sendo amortizado 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 tem por objeto a cessão, pela controlada CCN Torre Sul ao agente fiduciário, 
de parte dos direitos oriundos do Contrato de Construção, correspondente a 64,9294% dos créditos advindos e 
das condições de reajustamento e de todas as garantias contratuais, multas e indenizações.

Em garantia dos CRIs foram concedidas cessões fiduciárias dos créditos decorrentes do Contrato de Construção.

A PLA I 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 equi-
valentes às de mercado.

Os CRIs de longo prazo têm seus vencimentos distribuídos da seguinte forma:
     Consolidado

Vencimento    31/12/2012

2014    12.023
2015    12.023
2016    12.023
Após 2016    26.445

     62.514

12.  ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
Representam valores antecipados dos clientes por conta de serviços ainda não prestados, a serem apropriados ao 
resultado conforme prestação dos serviços.

13.  PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital social
O capital social, no montante de R$14.373 em 31 de dezembro de 2012, é representado por 14.373.000 cotas 
com valor nominal de R$1,00 cada uma. A controladora da Sociedade é a Racional Participações Ltda. 

Por meio de Assembleia Geral realizada em 13 de agosto de 2012, a Sociedade aprovou a redução de capital 
no montante de R$65.000.

b) Reserva de reavaliação
Em 20 de setembro de 2007, as controladas Centeranel 1, Centeranel 2 e Centeranel 3 procederam à reava-
liação de seus terrenos, o que resultou na constituição de reserva de reavaliação no montante de R$54.966.
 
Em 10 de agosto de 2012, foi realizada parcialmente a reserva de reavaliação, no valor de R$50.041, anterior-
mente registrada na controlada Centeranel 3.  

c) Dividendos
A Sociedade aprovou a distribuição de dividendos no montante de R$160.208, por meio de Assembleias Gerais. 

14.  RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
    Consolidado Combinado

   31/12/2012 31/12/2011 31/12/2011

Receita de aluguel   38.708 1.971 23.187
Receita de prestação de serviços  31.324 5.169 47.686
Receita de imóveis vendidos  355.000 - -
(-) Impostos   (19.015)   (662)  (6.563)

   406.017 6.478 64.310
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15.  INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DOS CUSTOS E DAS DESPESAS RECONhECIDOS NA
  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

a) Custo dos serviços prestados

    Consolidado Combinado

   31/12/2012 31/12/2011 31/12/2011

Materiais e serviços  5.270 608 4.516
Pessoal  587 170 1.264
Utilidades e serviços  2.890 304 2.259
Ocupação  11.183 1.392 10.326
Custo dos imóveis comercializados  188.485         -           -  
   208.415 2.474 18.365
   
  
b) Despesas administrativas e comerciais
    Consolidado Combinado

   31/12/2012 31/12/2011 31/12/2011

Pessoal  6.950 354 3.808
Despesas gerais (*)  26.266 487 5.236
Ocupação  1.475 93 996
Reversão de provisão para contingências  - (5) (57)
Despesas tributárias  267 8 83
Utilidades e serviços    1.487   164   1.779  
   36.445 1.101 11.845
     
(*) Compostas substancialmente pelas comissões pagas na venda do imóvel. Vide nota Explicativa nº 1. 

c) Receitas e despesas financeiras
 
    Consolidado Combinado

   31/12/2012 31/12/2011 31/12/2011
Despesas financeiras:   
Juros sobre empréstimos e financiamentos  (10.026) (1.246) (14.254)
Juros passivos  (370) (10) (114)
Outras despesas financeiras   (7.404)   (126)  (1.438)  
   (17.800) (1.382) (15.806)
Receitas financeiras:   
Rendimentos de aplicações financeiras  4.028 34 390
Juros ativos        339         -          4  
      4.367      34      394

16.  REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

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; nem (d) remuneração baseada em ações.

Notas Explicativas RACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONTROLADAS
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17.  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Consolidado

   2012

  Aluguéis e Venda de Receita
  serviços imóveis financeira

  IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ e CSLL

Receita 69.942 69.942 355.000 355.000 3.471
% de presunção     32%     32%        8%       12%           -
Base do lucro presumido 22.381 22.381 28.400 42.600 3.471
Alíquota     25%       9%      25%         9%     34%

Imposto  (5.595)  (2.014)   (7.100)    (3.834) (1.180)
       
Efeito - sociedades tributadas pelo lucro real       3.415

Total da despesa no resultado do exercício     (16.308)
    
  
   2011

  Aluguéis e Venda de Receita
  serviços imóveis financeira

  IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ e CSLL

Receita 7.140 7.140 - - -
% de presunção     32%     32%        8%       12%         -
Base do lucro presumido 2.285 2.2.85 - - -
Alíquota     25%       9%      25%         9%   34%

Imposto     (572)     (206)            -             - -

Total da despesa no resultado do exercício     (778)

Combinado
      2011

Reconciliação entre o imposto de renda e a contribuição social calculados à alíquota efetiva: 
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social      6.544
Alíquota nominal        34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal     (2.225)
Resultado de equivalência patrimonial     -
Efeito de sociedades tributadas pelo lucro presumido (*)       (656)
Imposto de renda e contribuição social debitados ao resultado do exercício   (2.881)
   
(*) As controladas CCN Torre Norte, CCN Torre Sul, Centeranel 1, Centeranel 2 e Centeranel 3 optaram pela sis-
temática do lucro presumido em 2012.

Diferidos

Em 31 de dezembro de 2011, a Sociedade reverteu o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos em 
virtude da opção pela sistemática do lucro presumido para o exercício de 2012.
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18.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS

a) Gestão de risco de capital
A Sociedade e suas controladas 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.

b) Gestão de risco de liquidez
A responsabilidade final pelo gerenciamento 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 li-
quidez 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 empréstimos que julgue 
adequados, através do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos 
perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, não há instrumentos financeiros na forma de derivativos nem de risco semelhante.

c) Análise de sensibilidade
A Sociedade está exposta ao risco de mudança na taxa de juros de empréstimos e financiamentos.
A análise foi preparada considerando a exposição na variação da TR, TJLP e CDI, haja vista que são os principais 
indexadores dos empréstimos e financiamentos.

A tabela a seguir demonstra a análise de sensibilidade da Sociedade em 31 de dezembro de 2012, com base 
nos cenários anteriormente descritos:

     Cenário

Tipo Risco Provável (a) Possível (b) Remoto (c)
Juros a serem incorridos - TR Aumento da TR 225 1.725 -
Juros a serem incorridos - TJLP Aumento da TJLP 264 356 172
Juros a serem incorridos - CDI Aumento da CDI 314 389 239   
  
(a) Manutenção das taxas de 31 de dezembro de 2012.
(b) Aumento de 2 pontos percentuais nas taxas, em comparação com o cenário possível.
(c) Redução de 2 pontos percentuais nas taxas, em comparação com o cenário possível.

19.  COBERTURA DE SEGUROS 
Em 31 de dezembro de 2012, existe cobertura de seguros contra incêndio, roubo, colisão e riscos diversos sobre 
os bens do imobilizado da Sociedade e de suas controladas, em valor considerado suficiente pela Administração 
para cobrir eventuais sinistros.

20.  DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
Transação que não afetou o caixa

• Reorganização societária 
Conforme mencionado na nota Explicativa nº 1, a Sociedade procedeu a uma reorganização societária durante 2011 
e as respectivas transações não afetaram o caixa.

21.  APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Sociedade em 
28 de fevereiro de 2013.

Francisco Aurélio Martins
Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-0

Notas Explicativas RACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONTROLADAS
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Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as 
Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Cotistas da Racional Empreendimentos Ltda.
São Paulo/SP

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Ismar de Moura
Contador

CRC nº 1 SP 179631/O-2

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Racional Empreendimentos Ltda. (“So-
ciedade”), identificadas como Controladora e Consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas Explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as de-
monstrações financeiras

A Administração da Sociedade é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permi-
tir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so-
bre essas demonstrações financeiras com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais 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 finan-
ceiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos se-
lecionados para obtenção de evidência a respeito dos va-
lores e das divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles inter-
nos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras da Sociedade para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados às cir-
cunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da Sociedade. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis feitas pela Administração, bem como a 

avaliação da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Racional Empreendimen-
tos Ltda. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

Outros assuntos

Demonstrações financeiras combinadas

As demonstrações financeiras combinadas para o exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2011, identificadas como 
Combinado, que compreendem as demonstrações do re-
sultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2011, apresentadas em conjunto com as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, foram preparadas 
para demonstrar como seriam as demonstrações financei-
ras da Sociedade se a reorganização societária menciona-
da na nota Explicativa nº 1 tivesse sido efetuada em 1º de 
janeiro de 2010, uma vez que as empresas estavam sobre 
controle e administração comuns. O processo de combina-
ção das contas patrimoniais e de resultado e das demais 
informações nas demonstrações financeiras combinadas 
corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do 
ativo, do passivo, do patrimônio líquido e das receitas e 
despesas, segundo a sua natureza. O processo de com-
binação distingue-se de uma consolidação principalmente 
por não haver eliminação de investimentos. As demons-
trações financeiras combinadas estão sendo apresentadas 
apenas para fornecimento de análises adicionais a tercei-
ros e não representam as demonstrações financeiras indi-
viduais ou consolidadas da Sociedade.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2013 
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