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Concluímos importantes obras em 2019, como o novo 
terminal de passageiros do Aeroporto Internacional 
de Florianópolis, segundo Projeto executado pela 
Racional nesse segmento. O primeiro foi o Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte, entregue em 2016. 
Assim, consolidamos ainda mais a nossa atuação em 
infraestrutura, atendendo às concessionárias, de forma 
condizente à nossa vocação B2B. Também estamos 
nos preparando para ingressar no segmento de portos. 
Participamos de algumas concorrências, nas quais 
capturamos um conhecimento valioso. Prova disso é 
o fato de termos permanecido até a fase final de um 
importante processo, o que nos permitiu contribuir 
tecnicamente para melhorias do Projeto. 

O avanço da Racional em novos mercados, de 
enorme potencial como esse, não reflete apenas a nossa 
capacidade de aprender e atender os mais diversos perfis 
de clientes, conquistada ao longo de uma trajetória de 
quase cinco décadas. Mostra também nossos principais 

MENSAGEM DO PRESIDENTE

diferenciais: capacidade de entrega e confiabilidade, além 
da competência em aportar engenharia e inteligência aos 
Projetos. A esses atributos, soma-se o fato de a Empresa 
ser financeiramente saudável, sem endividamento e 
com liquidez. A importância dessas características se faz 
maior ao verificarmos que, em 2019, o Brasil vivenciou o 
sexto ano sucessivo de encolhimento da economia, o que 
afetou o ambiente de negócios de maneira generalizada. 
O setor de construção civil, cujo crescimento acompanha 
o comportamento do PIB, é especialmente prejudicado 
nesse contexto.

Mesmo em um cenário adverso como esse, tivemos 
vários destaques no ano. Conseguimos superar a 
performance de alguns contratos, aumentar nossa competiti-
vidade e conquistar novos e relevantes Projetos. Encerramos 
2019 com uma carteira que soma R$ 1,2 bilhão.

Promovemos melhorias significativas, revendo 
processos e buscando práticas que são referência no 
mercado, iniciativas apresentadas nas páginas a seguir. 

Temos musculatura 
empresarial suficiente 
para atravessar a 
crise sem impacto 
aos negócios, sem 
nos afastar dos 
principais vetores de 
governança e gestão.”
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Destaco, entre elas, a evolução da nossa estratégia de 
sucessão, em que o André Simões assumiu a posição de 
CEO, função para a qual vem sendo preparado há alguns 
anos. O executivo, que passou a liderar a execução dos 
planos e estratégias empresariais, conta com meu apoio, 
enquanto Presidente, e com a retaguarda de nossa equipe 
de profissionais qualificados. Estamos muito satisfeitos 
com a contribuição que ele vem oferecendo à Empresa, e 
convictos de que as escolhas estão na direção correta.

Ainda que tenhamos registrado mudanças positivas 
em diversas frentes, o contexto econômico não permitiu 
uma melhor performance financeira. Estável, quando 
comparada com o ano anterior, a receita equivalente 
somou R$ 631,7 milhões. Tivemos de assumir riscos 
imprevistos em função do enfraquecimento ainda maior 
da cadeia produtiva e para garantir a entrega de um Projeto 
específico. Esses fatores, somados à postergação dos 
investimentos de alguns clientes, levou-nos a registrar 
prejuízo de R$ 6,1 milhões. 

Começamos 2020 com perspectivas otimistas, 
com o ambiente de negócios respondendo bem às 
medidas adotadas no ano passado pela área econômica 
do Governo. A tendência, contudo, foi alterada com a 

pandemia do COVID-19. Nesse momento de incertezas, 
estamos conseguindo manter nossas obras operando com 
uma pequena diminuição no ritmo, como seria natural, em 
função dos cuidados necessários para preservar a saúde 
dos nossos colaboradores e terceiros. Mas felizmente 
estamos mantendo empregos e produzindo. 

O quadro é preocupante, mas conservo o otimismo. 
Superada essa crise, acredito que alguns setores 
precisarão rever planos de negócios, enquanto outros, 
como tecnologia da informação, hospitalar, farmacêutico 
e biotecnologia, irão se mostrar promissores. A Racional 
Engenharia é parte de uma holding que vem preservando 
caixa e que, inclusive, prevê investimentos em logística 
para o segundo semestre deste ano. Temos musculatura 
empresarial suficiente para atravessar a crise sem 
impacto à nossa estrutura e inteligência, sem nos afastar 
dos principais vetores de governança e gestão. Sempre 
tivemos capacidade rápida de resposta e não será 
diferente dessa vez.

A todos os colaboradores, clientes, fornecedores e 
demais públicos que interagem conosco, meus agradeci-
mentos por mais um ano de parceria e pela confiança em 
nossas estratégias e decisões. 

Newton Simões
Presidente
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Com trajetória sólida e consistente, 
a Racional se mantém capitalizada 
e financeiramente saudável

A RACIONAL

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN: CLIENTE DA RACIONAL HÁ MAIS DE 20 ANOS
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A Racional Engenharia é uma das 

principais empresas de Engenharia 

e Construção do Brasil, com atuação 

exclusiva no setor privado. A geração de 

valor e as competências conquistadas 

por meio de suas atividades em 

múltiplos segmentos, nessas quase 

cinco décadas, deu origem ao Grupo 

Racional, presente em três áreas 

principais de negócios:

Engenharia & Construção

Investimentos Imobiliários

Feiras e eventos

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Caracterizada pela diversificação dos negócios, a 
estrutura societária do Grupo é formada pela holding, 
Racional Participações S.A., e duas empresas por 
ela controladas: Racional Engenharia, que atua em 
engenharia e construção, e Racional Empreendimentos, 
voltada a investimentos imobiliários. 

Esse formato confere equilíbrio e solidez ao Grupo. 
Além de alavancagem mínima e irrisória, os resultados dos 
negócios se complementam ao somar uma empresa com 
geração de caixa recorrente, caso da Empreendimentos, 
com outra mais exposta a riscos e, consequentemente, a 
maiores retornos, que é a de Engenharia.  

RACIONAL
PARTICIPAÇÕES

RACIONAL
ENGENHARIA

RACIONAL
EMPREENDIMENTOS

TORRE NORTE TORRE SUL CENTRO DE CONVENÇÕES 
SulAmérica
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RACIONAL
EMPREENDIMENTOS

Empresa titular de concessão para construir e operar ativos. 
Possui no portfólio o Centro Empresarial RioCidadeNova, 
com localização privilegiada no centro da cidade do Rio de 
Janeiro (RJ). O empreendimento foi construído pela Racional 
Engenharia, o que também mostra a complementariedade e 
sinergia entre os negócios. 

Os ativos não carregam dívidas, o que permite uma 
geração de caixa recorrente e previsível por meio da 
locação dos seguintes empreendimentos:

 ■ Torres Norte e Sul. Com 23.400 m² e 10.800 m² de 
área locável, respectivamente, distribuída em oito 
andares corporativos. De alto padrão, possui excelente 
perfil de ocupação e oferece aos locatários um mall de 
lojas com cafeteria, farmácia, restaurante e academia.
 
CONHEÇA A TORRE NORTE E A TORRE SUL

 ■ Centro de Convenções SulAmérica. Referência 
no Rio de Janeiro, é um espaço multiuso para feiras 
e eventos com 15.000m², com salões moduláveis e 
capacidade para até 6 mil pessoas.

SAIBA MAIS

+34 MIL m²
DE ESCRITÓRIOS
TRIPLE A

290 MILHÕES
INVESTIMENTO 
TOTAL

15 MIL m²
PARA FEIRAS
E EVENTOS

CENTRO EMPRESARIAL RIOCIDADENOVA

http://www.racional.com/Projetos/Interna/?projeto=102
http://www.racional.com/Projetos/Interna/?projeto=103
http://www.ccsulamerica.com.br/
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RACIONAL ENGENHARIA

O que direciona a estratégia de negócios da Racional 
é o que está expresso em seu propósito: “Fazer o 
complexo parecer simples”, aportando soluções de 
engenharia inovadoras, customizadas e competitivas 
para diferentes mercados e complexidades de Projetos, 
independentemente do porte que apresentem.

Essa capacidade reflete a experiência acumulada 
ao longo de quase 50 anos, integrando Engenharia e 
Construção em todas as etapas de um Projeto. 

Possui um modelo empresarial leve e flexível, com 
a agilidade necessária para adaptar sua estrutura de 
custos e navegar com eficiência nas flutuações da 
economia brasileira.

Assim, com trajetória sólida e consistente, a Racional 
se mantém capitalizada e financeiramente saudável. 
É reconhecida por seus clientes pela confiabilidade 
e compromisso com a entrega, além da reputação 
orientada pela conduta ética e transparente. 

CLIQUE AQUI E CONHEÇA A HISTÓRIA DA RACIONAL ENGENHARIA 

+49 anos
DE EXPERIÊNCIA

+600
EMPREENDIMENTOS 
EM TODO O BRASIL

10 MILHÕES
DE ÁREA CONSTRUÍDA

MODALIDADES 
DE CONTRATAÇÃO 

General Contractor
 
Construction Manager 
at Risk (CM@Risk)
 
Design & Build (D&B)

CONHEÇA AQUI  AS MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO  
QUE A RACIONAL ENGENHARIA PRATICA.

http://www.racional.com/Racional/Historia/
http://www.racional.com/Atuacao/Modalidades/
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Mercados Segmentos

Industrial Automotivo
Metalúrgico
Químico
Agroindustrial
Alimentos e bebidas
Têxtil
Bens de consumo
Eletrônico

Shopping centers & Varejo Shopping centers
Varejo

Edificações Edifícios corporativos
Hotéis e resorts
Centros de convenções e de exposições
Centros de educação e cultura
Hospitais

Ciência & Tecnologia Centros de P&D
Projetos Especiais

Infraestrutura Aeroportos
Logística
Portos

A Empresa diversifica sua 

atuação em diferentes 

setores, o que lhe dá maior 

estabilidade na geração de 

receita, dada a natureza 

cíclica de alguns deles. 

MERCADOS 
DE ATUAÇÃO
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PROJETOS RELEVANTES 

Construção dos hospitais mais importantes do País
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN UNIMED PIRACICABA

Uma história de inovação e reinvenção, acumulando experiências 
que contribuem para ajudar os clientes a tomarem as melhores decisões
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Principais datacenters do País

O laboratório de luz síncrotron de 4ª geração, que será um dos mais avançados do mundo assim 
que entrar em operação em 2020, poderá apoiar os cientistas no entendimento e combate ao 
novo coronavírus, com imagens inéditas das interações entre o vírus e a célula humana. 

Maior infraestrutura científica 
já construída no Brasil

CENTRO TECNOLÓGICO ITAÚ PROJETO SIRIUS
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Edifícios 
corporativos Triple A

Competitividade 
no mercado 
de logística

Presença 
na infraestrutura 
aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS CENTRO LOGÍSTICO GOODMAN

SEDE DA LOCALIZA

O Aeroporto Internacional de Florianópolis foi eleito 
o melhor entre os 20 maiores aeroportos do Brasil. 
A Pesquisa Geral de Satisfação do Passageiro foi 
realizada no 1º trimestre de 2020 pela Secretaria de 
Aviação Civil (SAC).



14

A RACIONAL          GOVERNANÇA & GESTÃO          DESEMPENHO OPERACIONAL          GESTÃO DE PESSOAS

Cerca de 200 
Projetos em diversos 
segmentos industriais

CLIQUE AQUI E CONHEÇA OUTROS PROJETOS REALIZADOS PELA RACIONAL

Os Projetos desenvolvidos 
pela Racional levam em 
consideração o impacto 
que o empreendimento 
pode provocar sobre o meio 
ambiente. Por isso, são 
concebidos com alternativas 
e soluções que minimizam 
esses reflexos. Os números 
confirmam tal compromisso: 
16 Projetos obtiveram a 
certificação LEED, criada 
pelo USGBC (sigla em inglês 
de Conselho de Construção 
Verde, organização não-go-
vernamental sediada nos 
Estados Unidos), o que indica 
que a construção contemplou 
soluções socioambientais.

CONHEÇA OS PROJETOS 
CERTIFICADOS CONSTRUÍDOS  
PELA RACIONAL AQUI.

FÁBRICA JAGUAR LAND ROVER VILLAGEMALL TIETÊ PLAZA SHOPPING

Portfólio com cerca de 50 shoppings

EDIFÍCIOS VERDES 

http://www.racional.com/Projetos/
http://www.racional.com/Sustentabilidade/EngenhariaSustentavel/
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VISÃO
Ser a marca de maior confiabilidade  

em nosso mercado.

VALORES

INTEGRIDADE
Devemos inspirar confiança, 

honestidade e respeito. Conduzimos 

nossos negócios com os mais 

elevados padrões éticos. 

ATITUDE DE PARCERIA 
Agimos como parceiros na 

empresa, com nossos clientes e 

fornecedores, em um ambiente de 

colaboração para crescermos juntos.

MOVIDOS A DESAFIOS
Vamos muito além de construir. 

Executamos Projetos que desafiam a 

Engenharia. É dessa forma que aportamos 

valor aos nossos clientes.

INQUIETUDE 
Buscamos estar à frente, nos diferenciando 

por nossa capacidade de entrega, inovação 

e inteligência em engenharia e gestão. 

Aprendemos sempre. 

FUNDAMENTOS

A Racional revela sua cultura organizacional por meio dos 

Fundamentos. Assim, a Empresa busca comunicar seu “jeito de ser” 

de forma cada vez mais clara, sem mudar sua essência, permitindo 

que cada colaborador se engaje para colocá-lo em prática.

INSPIRAÇÃO

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

Fazer o complexo parecer simples.



16

A RACIONAL          GOVERNANÇA & GESTÃO          DESEMPENHO OPERACIONAL          GESTÃO DE PESSOAS

RECONHECIMENTOS

A Racional Engenharia foi destaque em premiações relevantes do setor em 2019:

5º Oscar de Segurança, do Hospital Israelita Albert Einstein  

Categoria: Empresa parceira, com melhor performance em segurança  

do colaborador

6º Prêmio Seconci-SP   
Categoria:  Controle da Saúde no Canteiro de Obras

Prêmio Vita-Rio – Construção Segura, Empresa Viva,  
do Seconci-RJ 
Categoria:  Bronze

Tais reconhecimentos se somam a outros, conquistados em anos recentes, o que 
confirma os diferenciais da Empresa em temas relacionados a saúde e segurança 
do trabalho, qualidade, gestão e disciplina financeira.

Prêmio Seconci de Saúde e Segurança do Trabalho
Reconhecimento conquistado nos últimos três anos.  

No total, são 10 prêmios, em diferentes categorias

Reconhecimento Jaguar Land Rover
Destaque por ter alcançado, em 2016, a marca de 1,3 milhão de horas sem acidentes com 

afastamento, superando o desempenho obtido durante as obras das Olimpíadas de Londres 

Ford Q1 Award
Nível de excelência da Racional a qualificou para executar obras da Ford internacionalmente 

Prêmios Ford
Três prêmios concedidos, em 2000: Fornecedor do Ano, em serviços; Prêmio Excelência 

Ford Brasil, em engenharia e construção; prêmio internacional “Gold World Excellence 

Award”: Racional entre as melhores empresas do mundo na prestação de serviços

Valor 1000
Melhor empresa do setor de Construção e Engenharia no anuário, em 2014

Maiores e Melhores 2019 – Revista Exame
4ª posição entre as melhores empresas da indústria da construção

500 Grandes da Construção
Há anos a Racional figura no ranking das principais empresas de Engenharia. Em 

2019, ocupou a 7ª posição, em pesquisa feita pela revista O Empreiteiro
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GOVERNANÇA & GESTÃO

 REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO BARRASHOPPING. A MULTIPLAN É CLIENTE DA RACIONAL HÁ CERCA DE 40 ANOS

A confiança é a base  
do nosso negócio e dos 
nossos relacionamentos
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Em 2019, a Racional Engenharia deu 

mais um passo em seu planejamento 

sucessório, etapa que vem sendo 

pensada e desenvolvida há alguns 

anos. Essa estratégia evoluiu para 

a nomeação de um novo CEO, 

cargo que passou a ser exercido 

por André Simões. A preparação 

para que assumisse a liderança 

e as estratégias empresariais da 

Empresa envolveu experiências 

prévias em diferentes áreas-chave da 

Racional, como operações – inclusive 

alocado em obras –, financeira e 

desenvolvimento de pessoas. 

Quatro comitês complementam essa estrutura: 

COMITÊS
DE GESTÃO

COMITÊ
DE ÉTICA

FÓRUNS DE
ALINHAMENTO

AUDITORIA
EXTERNA

CONSELHO 
DE FAMÍLIA PRESIDÊNCIA

CONSELHO
CONSULTIVO

COMITÊ
DIRETOR

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS SOBRE OS COMITÊS

Pela natureza das operações, a Racional Engenharia está 
exposta a riscos corporativos como mercado, trabalhistas, 
ambientais, técnicos e reputacionais. Para minimizar 
a exposição da Empresa a esses fatores, a Racional 

conta com sólida estrutura de controles internos. Tema 
central na atividade da Racional, a gestão de riscos é 
acompanhada pelo Comitê Diretor e monitorada por 
processos internos auditáveis.

O executivo conta com a retaguarda da estrutura de Governança Corporativa, composta por quatro instâncias de decisão:



19

A RACIONAL          GOVERNANÇA & GESTÃO          DESEMPENHO OPERACIONAL          GESTÃO DE PESSOAS

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Quatro núcleos, liderados pelo CEO, executam 
a gestão da Empresa: Desenvolvimento 
de Negócios, Operações, Administração & 
Finanças e Gestão de Pessoas.   
Os executivos dessas frentes têm a 
responsabilidade de colocar em prática 
o Planejamento Estratégico e zelar pela 
perenidade dos negócios.

DDN - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

OPE - NÚCLEO DE OPERAÇÕES

AFI - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GDP – NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS

CONSELHO DE FAMÍLIA

PRESIDENTE

CEO

CONSELHO CONSULTIVO

DDN OPE AFI GDP
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GESTÃO DE PROJETOS

A Racional Engenharia é uma empresa “projetizada”, 
organizada de acordo com a gestão de Projetos. Esse 
modelo empresarial se baseia em uma estrutura 
descentralizada, que permite maior agilidade nas 
decisões e atuação próxima ao cliente. Em linhas 
gerais, abrange:

 ■ Definição clara dos papéis de liderança. Pela 
complexidade dos Projetos, as várias competências 
são organizadas para contribuir à obtenção de um 
conjunto de soluções, respeitando a diversidade de 
conhecimentos e responsabilidade por resultados.

 ■ Programa Racional de qualidade e desempenho 
(PRqd). Metodologia própria de modelo de gestão, 
inspirada no PMBOK, que atende a realidade de 
cada Projeto a partir de metas de desempenho e da 
organização dos processos das obras.

 ■ Auditorias. Os Projetos são auditados mensalmente 
pelas áreas corporativas e por empresas indepen-
dentes, rotina que visa a verificar processos, 
procedimentos administrativos, documentação 
trabalhista, exposição contratual, práticas de saúde e 
segurança, questões referentes à cadeia produtiva e 
aspectos socioambientais.

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN – 
REFORMA DAS FACHADAS BLOCOS A, B E C SHOPPING PARKJACAREPAGUÁ
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CLIQUE AQUI E CONHEÇA MAIS DETALHES DO NOSSO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Questões de compliance e conduta são abordadas 
no Programa de Integridade, que orienta os colabo-
radores e terceiros sobre o desempenho das 
atividades de forma ética e transparente. 

Conduzido pelo Comitê de Ética, esse Programa 
tem sido constantemente aperfeiçoado desde 2013, 
quando foi criado. Todos os colaboradores o revisitam 
anualmente, realizando a adesão formal e um 
treinamento on-line. Apoia-se em sete pilares:

CÓDIGO 
DE CONDUTA

POLÍTICA DE DOAÇÃO  
E PATROCÍNIO

CANAL 
DE DENÚNCIAS

COMITÊ 
DE ÉTICA 

COMPROMETIMENTO  
DA ALTA DIREÇÃO

POLÍTICA 
ANTICORRUPÇÃO

 
TRANSPARÊNCIA



22

A RACIONAL          GOVERNANÇA & GESTÃO          DESEMPENHO OPERACIONAL          GESTÃO DE PESSOAS

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

O planejamento das atividades da Racional é feito sob o olhar de 
segurança e responsabilidade com o meio ambiente. Assim, as 
práticas adotadas pela Empresa a tornaram referência nesses 
temas no setor de construção civil. Dentre elas, destacam-se: 
Ações preventivas, como treinamentos e palestras de conscien-
tização, campanhas de saúde, vacinação e programas odontológicos 
para colaboradores da Empresa e das empresas contratadas.

 ■ Acompanhamento técnico nas obras, para reduzir riscos e 
acidentes, e eliminar doenças ocupacionais.

 ■ Auditorias externas, para monitorar o desempenho dos 
canteiros nas questões de segurança e saúde ocupacional.

 ■ Auditorias internas, nas obras e alojamentos mantidos por 
fornecedores, para assegurar regularidade nas documentações e 
condições ideais de saúde e de segurança. 

 ■ Planejamento comprometido com a redução dos impactos 
da execução das obras ao meio ambiente e às comunidades 
vizinhas. 

 ■ Planos de sustentabilidade específicos para cada Projeto, 
com a participação frequente dos colaboradores nos 
programas de capacitação e conscientização relacionados  
a essa questão.   
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TAXA DE FREQUÊNCIA ABSENTEÍSMO

TAXA DE GRAVIDADE 

||||
|||||||||||||||0,70

2,91

2017

|||
|||||||||||||||5

29

2017

|||||
||||||||||||||0,96

2,77

2018

|||||||
||||||||||||||

13

27

2018

|
||||||||||||||||||||||0

4,29

2019

|
|||||||||||||0

26

2019

Essas iniciativas se refletem nos indicadores de gestão de saúde, 
segurança e meio ambiente, cuja performance tem sido muito acima dos 
parâmetros estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT):

Índice de faltas (atestado médico) 
de 0,48, menor do que a média 
do setor, que é de 1,5, segundo 
o Núcleo para a Inovação da 
Edificação (Norie).

Até 20 é 
considerado  

como  
“muito bom”  

pela OIT

Média 
do setor: 

1,5

Até 500 é 
considerado  

como  
“muito bom”  

pela OIT

Racional

Racional e contratadas

Racional

Racional e contratadas

||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||

0,52

0,44
0,48

2017 2018 2019
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ARENA MRV

No final de 2019, a carteira 
de Projetos da Racional 
somava R$1,2 bilhão
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Mercado Em andamento Concluídos 

Shopping Centers  
& Varejo

Park Jacarepaguá (RJ) Revitalização da fachada  

do BarraShopping (RJ)
Pré-construção expansão Park Shopping Barigui (PR)*

Edificações Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital 

Israelita Albert Einstein (SP)

Torres SP Market -  

1ª fase (SP)

Hospital Israelita Albert e Einstein – reforma 

das fachadas blocos A, B e C (SP)

Arena MRV (MG)

Retrofit Edifício Anexo ao MASP (SP)*

Torre Jabaquara - Itaú*

Infraestrutura Pré-construção Centeranel Cajamar 

Projeto confidencial

Novo terminal Aeroporto 

Internacional de 

Florianópolis (SC)

*Contratos conquistados em 2019

As obras do novo terminal 

de passageiros do 

Aeroporto Internacional 

de Florianópolis e a 

revitalização da fachada do 

BarraShopping estão entre 

os Projetos concluídos no 

ano. Entre os conquistados, 

estão a pré-construção da 

expansão do Park Shopping 

Barigui (PR) e o retrofit do 

edifício anexo ao Museu de 

Arte de São Paulo (MASP).
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GESTÃO DE PESSOAS

O capital humano 
é o principal ativo 
estratégico da Racional
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No encerramento de 2019, a Racional 

Engenharia contava com 369 colaboradores 

diretos e 2.236 indiretos (média mensal).

DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
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||||||||||||||||||||
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|||||||||||

|||||||||||||||||||| |||||
|||||||||||||

||||||||||||||||||||||| |||||
||||||||||

||||||||||||||||||||||| ||||

||||||||||
||||||||||||||||||||

|||||||
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||||||||||
|||||||||||||||||||||||

30

70

|||||||||||
||||||||||||||||||||||

33

67

||||||||||||
|||||||||||||||||||||

35

65

29

56

15

30

56

14

30

57

13

26

63

11

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018 2019

2019

 Mulheres   Homens

 < 30 anos   De 30 a 50 anos   > 50 anos

Para estimular o desenvolvimento de habilidades e competências dos colabo-
radores, a Racional oferece ambientes de trabalho saudáveis, motivadores e 
desafiantes, em que todos se sintam valorizados. Nesse sentido, teve início, em 
2019, o projeto de revisão e redesenho da estrutura de cargos, voltado a dar mais 
clareza e visibilidade da organização aos colaboradores. Essa iniciativa foi conduzida 
internamente, apoiada em diversos encontros para mapeamento das funções, 
e será concluída em 2020, com a entrega do mapa de carreiras da Racional e as 
trilhas de desenvolvimento para cada uma delas. Outras iniciativas utilizadas no 
gerenciamento de pessoas: 

 ■ Remuneração variável, que dá abertura ao funcionário para contribuir 
individualmente às metas e o incentiva a participar de ambientes colaborativos. 
Esse critério, além de contribuir para o desenvolvimento profissional, traz mais 
consistência e otimização aos resultados da Empresa. 

 ■ Avaliação de desempenho, em que é valorizada a aderência do colaborador aos 
valores da Empresa e ao atingimento das metas. 

 ■ Capacitação e ações de desenvolvimento, com treinamentos específicos, 
focados no desenvolvimento técnico e de habilidades conforme a área de atuação.  

 ■ Programa de Estágio, que visa a atrair e reter jovens talentos para a 
futura geração da Racional, estimular o intercâmbio de conhecimento com 
universidades, e oferecer experiência prática, além de reforçar a Empresa como 
marca empregadora. O programa existe há alguns anos, em parceria com a 
Poli-USP, e em 2019 passou a abranger outras instituições de ensino. 

 ■ Pesquisa de clima organizacional, realizada anualmente. O principal destaque 
da edição de 2019 foi o nível de engajamento dos colaboradores da Racional, de 
87%, acima da média das empresas que realizam a mesma pesquisa.
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