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Com trajetória sólida e consistente, a Racional 
se mantém capitalizada e financeiramente saudável 
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Começamos o ano de 2020 com projeções muito otimistas. 
O país dava sinais de recuperação econômica, com 
investimentos retornando e a bolsa de valores registrando 
recordes sucessivos. Em março, esse cenário se reverteu. 
Com a pandemia da Covid-19, tornou-se imprevisível.

Diante dessa nova realidade, recalculamos nossa rota. 
Nessa travessia, priorizamos a segurança e o cuidado das 
nossas pessoas, a retenção de talentos, a continuidade das 
nossas operações e a preservação da saúde financeira dos 
negócios, o que nos levou a fazer arranjos internos. De forma 
rápida e efetiva, conseguimos uma racionalização maior de 
nossas operações e transformações muito positivas, que se 
reverteram em ganhos de produtividade e eficiência.  

Esse movimento de muito pragmatismo, com a estratégia e 
gestão voltadas a resultados, foi simultâneo a mais um passo 
importante do processo de sucessão da Racional Engenharia, 
em curso há alguns anos. Inclusive, as alterações promovidas 
já foram lideradas por André Simões, CEO, que com bastante 
lucidez promoveu ajustes na condução dos negócios e nos 
processos, com o objetivo claro de nos tornarmos ainda mais 
competitivos. Acompanhei essas mudanças de perto e o 
continuarei apoiando, retaguarda na qual conto com o apoio 
de nosso Conselho Consultivo.

Estamos às vésperas de completar 50 anos de atuação. 
Sempre tivemos como norte sermos uma empresa atual, 

MENSAGEM  
DO PRESIDENTE

 
De forma rápida e 
efetiva, conseguimos 
uma racionalização maior 
de nossas operações 
e transformações 
muito positivas." 

Newton Simões
Presidente

conectada com as mudanças que o setor exige, princípio 
que segue vigente. Em 2020, revisamos nossa estratégia 
de atuação, com o intuito de expandir e diversificar nosso 
portfólio para novos mercados e setores contracíclicos, sem 
abrir mão daqueles em que atuamos.  

Outra medida adotada no ano foi a política de retenção de 
dividendos, de forma a capitalizar ainda mais a Racional 
Engenharia. Acreditamos que, com essa nova musculatura 
financeira e nossa estratégia de atuação revisitada, 
estaremos preparados para aproveitar as oportunidades que 
surgirão em um futuro que, acreditamos, não está distante.  

Nesses 49 anos de trajetória consistente, e após superar 
diversas crises econômicas, a Racional é hoje uma empresa 
sólida e com marca reconhecida, que transmite confiança. 
Essa conquista também reflete o comprometimento de 
nossos colaboradores, que mesmo em tempos difíceis, como 
os atuais, superaram os desafios para manter a qualidade 
das nossas entregas. Encerramos o ano de 2020 com bons 
resultados para a Companhia, e agradeço o empenho de 
todos, incluindo clientes, parceiros e fornecedores. Apesar 
das incertezas que ainda persistem, tenho a convicção de que, 
com o nosso esforço coletivo, conseguiremos atravessar esse 
período. E a Racional, enquanto empresa, sairá ainda mais 
sólida, como reflexo de uma estrutura adequada para nosso 
nível de operação e livre de dívidas.
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Na história de quase cinco décadas da Racional Engenharia, 
o ano de 2020 será lembrado como um bom exemplo de 
superação de crises. Reagimos aos desafios impostos pela 
pandemia da Covid-19 com um plano de gestão sustentado 
em pilares sólidos. Nossa prioridade foi preservar a saúde 
de nossos colaboradores diretos e indiretos, medida que, 
felizmente, resultou na ausência de casos graves. 

Asseguramos a continuidade de nossas operações, sempre 
trabalhando em parceria com clientes e cadeia produtiva 
para manter as obras em andamento. Fizemos uma gestão 
responsável de caixa, postergando despesas não essenciais 
e investimentos não prioritários. Buscamos maneiras de reter 
nossos talentos, o que incluiu lançarmos mão de recursos 
como redução de jornada e antecipação de férias para uma 
parcela de nossos colaboradores, por exemplo. 

Esforços como esses permitiram que passássemos por um 
ano extremamente difícil mantendo resultados positivos e 
com caixa preservado. Realizamos uma receita de R$ 460 
milhões, abaixo do planejado para o exercício devido às 
postergações de início e diminuição de ritmo de alguns 
projetos. Mesmo assim, conseguimos entregar um lucro 
líquido de cerca de R$ 4 milhões e um backlog robusto 
para o ano seguinte, o que reflete os ganhos de eficiência e 
competividade conquistados ao longo do ano. 

Mesmo com o contexto de crise, fechamos importantes 
contratos com a Goodman – dois galpões logísticos no 
estado de São Paulo – e demos início às obras da Arena 
MRV, em Belo Horizonte. Os resultados registrados também 
refletem o início da construção do Centeranel Cajamar, um 

MENSAGEM  
DO CEO

 
Asseguramos a continuidade 
de nossas operações, 
sempre trabalhando em 
parceria com clientes e 
cadeia produtiva para manter 
as obras em andamento."

André Simões
CEO

dos Projetos da nossa carteira atual que nasceu a partir da 
pré-construção, especialidade em que temos amplo know 
how e competitividade. 

Encerramos o ano com uma boa carteira para 2021, que 
soma 10 Projetos e cerca de R$ 1,5 bilhão, o que também 
reflete o exercício que fizemos, internamente, de preparar a 
Empresa para resultados futuros. 

Um dos principais ativos da Racional Engenharia é a 
amplitude de atuação e a resiliência de geração de novos 
negócios, característica confirmada por sua trajetória sólida, 
que sempre se adaptou aos diversos ciclos de expansão 
e contração que o país apresentou. Atentos a mercados 
promissores e com potencial de crescimento, queremos 
ampliar ainda mais a diversificação de nossa carteira de 
Projetos. Começamos 2021 com um mapa de atuação 
definido, com a estratégia azeitada para os mercados que 
daremos maior foco nos próximos anos. 

Trabalhamos para sermos competitivos e obter ganhos ainda 
maiores de eficiência operacional, que para nós não se resume 
à revisão de custos, mas ter capacidade de solução e ser 
eficiente na entrega de valor ao cliente. Seguiremos nesse 
caminho e agradecemos, desde já, a confiança de nossos 
clientes, acionistas e parceiros. Um agradecimento especial 
a todos os integrantes do nosso time, que enfrentaram a 
crise conosco com o mesmo comprometimento de sempre, 
empenhando-se em preservar a saúde, não só de si e seus 
pares, mas de todas as pessoas que trabalharam em nossos 
canteiros, esforçando-se para manter nossas operações, 
entregas e a saúde geral do nosso entorno.
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DESEMPENHO 
OPERACIONAL

A Racional encerrou 2020 com
10 contratos em andamento, totalizando 
R$ 1,5 bilhão em carteira.  

Um dos destaques do ano foi a expansão da atuação 
da Racional Engenharia no mercado de infraestrutura, 
fortalecendo ainda mais sua presença no segmento de 
logística. No período, conquistou três novos contratos: 
os centros logísticos Goodman Itaquera, na capital 
paulista, e Cajamar, na Grande São Paulo. 

Outras duas obras do portfólio tiveram início em 
2020: o Centeranel Cajamar, também do setor de 
logística – que nasceu na etapa de pré-construção –, 
e a Arena MRV espaço multiuso e futura casa do 
Clube Atlético-MG que terá capacidade para 46 mil 
torcedores.

O único Projeto concluído no ano foi a Reforma das 
fachadas Blocos A, B e C do Hospital Israelita Albert 
Einstein (unidade Morumbi – SP), mais uma obra que 
nasceu na etapa da pré-construção. 

A proposta de pré-construção 
elaborada pela Racional foi 
reconhecida pelo Hospital Albert 
Einstein como a melhor e mais 
inteligente solução de engenharia 
durante a fase de concorrência. 
Com uma concepção inovadora, 
o projeto equilibrou a unidade 
e estética hospitalar com 
soluções de engenharia 
que reduziram o número de 
intervenções e minimizaram 
o impacto no funcionamento 
do hospital, mesmo com a 
alta demanda originada pela 
pandemia da Covid-19.
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INDICADORES 
FINANCEIROS

R$ 460,0
milhões
RECEITA
EQUIVALENTE

2016

986,7

2017

663,9

2018

679,8

2019

631,7

460,0

2020 2016

51,9

2017

17,4

2018

55,6

2019

29,9

37,6

2020 2016

11,9

2017

-13,4

2018

8,2

3,7

2019

-6,1 3,7

2020

R$ 3,9
milhões
EBITDA

2016

9,6

2017

-24,4

2018

9,8

3,9

2019

-11,0

2020

R$ 37,6
milhões
MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO

R$ 3,7
milhões
LUCRO 
LÍQUIDO
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2019 2019

0,48

0

4,29

TAXA DE FREQUÊNCIA (1) TAXA DE GRAVIDADE (2)

 (1)  Até 20 é considerado como “muito bom” pela OIT  (2)  Até 500 é considerado como “muito bom” pela OIT

Valores Avaliação

Até 20 Muito Boa
20,01 à 40  Boa
40,01 à 60  Regular
Acima de 60  Péssima

Valores Avaliação

Até 500 Muito Boa
500,01 à 1.000 Boa
1.000,01 à 2.000 Regular
Acima de 2.000 Péssima

ABSENTEÍSMO
 
Índice de faltas (atestado 
médico) de 0,88, menor do 
que a média do setor,  que 
é de 1,5, segundo o Núcleo 
Orientado para a Inovação  
da Edificação (Norie).

2018

0,44

2020

0,88

Racional Racional e Contratadas

Média

2018

0,96

2,77

2018

13

27

2019

0

26

2020

0

2,38

2020

0

23

INDICADORES 
SAÚDE, SEGURANÇA 

E MEIO AMBIENTE

Racional Racional e Contratadas

Os indicadores de gestão de saúde, segurança e meio ambiente refletem  
as iniciativas praticadas pela Empresa, cuja performance tem sido muito acima 
dos parâmetros estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT):
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ATUAÇÃO NO 
COMBATE À COVID-19

Com as suas operações mantidas em 2020, a prioridade 
da Empresa ao longo do ano foi garantir a saúde das 
pessoas, sem perder sua força produtiva. 

Diversas medidas foram adotadas para combater 
a disseminação do novo coronavírus, como o 
estabelecimento de rígidos protocolos para identificar 
funcionários com sintomas, com suspeita de infecção e 
com confirmação do diagnóstico, monitorando a evolução 
dos casos e dando apoio ao tratamento e à família do 
funcionário. 

No encerramento do ano, 91% dos casos de Covid-19 
confirmados já tinham sido superados. Os demais 
continuavam sendo monitorados pela equipe de saúde da 
Racional. Esse resultado evidencia, mais uma vez, como a 
cultura de segurança está consolidada na Empresa. 

Como resultado das práticas implementadas nos seus 
canteiros de obra, a Racional foi reconhecida pelo 
Sintracon-SP na campanha “Luta pela Vida, Obras 
Sem Coronavírus” e recebeu prêmio concedido pelo 
Seconci-MG pelas iniciativas conduzidas na obra da 
Arena MRV, em Belo Horizonte. (Saiba mais em 
Reconhecimentos)

 ■ Monitoramento da saúde dos colaboradores.

 ■ Atendimento com médico e assistente social por 
videoconferência, extensivo aos familiares.

 ■ Trabalho remoto para colaboradores em grupo de risco, 
para aqueles que realizam atividades administrativos e 
que residam com familiares doentes ou em situação de 
vulnerabilidade.

 ■ Trabalhar no escritório tornou-se opcional, com estrutura 
e sinalizações que garantam o distanciamento, 
sanitização intensificada e demais protocolos de higiene.

 ■ Uso obrigatório de máscara nos ambientes de trabalho.

 ■ Monitoramento da temperatura dos funcionários na 
entrada e esporadicamente durante o dia.

 ■ Viagens internacionais suspensas e viagens 
nacionais somente se extremamente necessárias. 
Videoconferências se tornaram prioridade. 

Ações nas obras: 

 ■ Distribuição das equipes em mais turnos no refeitório e 
nos vestiários, diminuindo o número de trabalhadores 
por turno e aumentando a distância entre eles.

 ■ Implantação de turnos de entrada e saída das equipes, 
evitando lotação nos vestiários e transporte coletivo.

 ■ Revezamento nos locais de descanso, disponibili-
zando-os ao ar livre.

 ■ Intensificação da limpeza antivírus em todos os 
ambientes, com intensificação nas áreas comuns, 
leitores de biometria e catracas.

 ■ Disponibilização de suportes com álcool gel em 
diversos locais e entrega de frascos individuais.  

 ■ Campanhas frequentes sobre prevenção à Covid-19, 
com ênfase nas orientações de assepsia e higiene das 
mãos, EPIs e uniformes.

 ■ Fornecimento de mais conjuntos de uniformes.

 ■ Treinamentos: realizados ao ar livre ou com 
grupos menores nas salas, desde que mantido o 
distanciamento.

 ■ Intensificação da ventilação em áreas comuns.

 ■ Demarcação de pisos, indicando distância a ser 
respeitada em filas acesso ao refeitório, portaria e 
outros espaços.

ALGUMAS INICIATIVAS ADOTADAS PELA RACIONAL:

 QUEM SOMOS  GOVERNANÇA & GESTÃO  PROJETOS RELEVANTES RESUMO 2020
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O que direciona a estratégia de negócios da Racional 
é o que está expresso em seu propósito: “Fazer o 
complexo parecer simples”, que reflete a inteligência 
em engenharia da Empresa acumulada ao longo de 
quase 50 anos aportando soluções de engenharia 
inovadoras, customizadas e competitivas para 
diferentes mercados e complexidades de Projetos – 
independentemente do porte que apresentem.

A Empresa diversifica sua atuação B2B em diferentes 
setores. 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. 

RACIONAL
ENGENHARIA

50 anos
de experiência 
completados em 2021 

+10 milhões
de área construída

+600
empreendimentos  
em todo o Brasil

 
+350
colaboradores

 CLIQUE AQUI e conheça a história da Racional Engenharia. 
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NOSSOS SERVIÇOS

A Racional acredita, desde sua fundação, na 
interdependência entre Engenharia e Construção em 
todas as etapas de um Projeto. A partir desse olhar, a 
Empresa desenvolveu nessas últimas cinco décadas 
uma competência na formulação de soluções em 
logística e processos construtivos que são incorporados 
aos projetos executivos, principalmente quando atua 
desde a etapa da pré-construção.

É por meio de sua inteligência em engenharia que 
a Racional apoia os clientes na viabilização de seus 
negócios. 

Modalidades de Contratação 

 ■ General Contractor

 ■ Construction Manager at Risk (CM@Risk)

 ■ Design & Build (D&B)

ANÁLISE DE VIABILIDADE

A Racional ajuda os clientes 

a viabilizarem seus planos de 

negócios. Ela atua na originação 

dos projetos desde o estudo das 

áreas para a implantação do 

empreendimento, como também 

desenvolve análise técnica, 

financeira, ambiental, entre outras, 

e obtém licenças e aprovações.

PRÉ-CONSTRUÇÃO 

Quando atua a partir dessa 

etapa, a Racional consegue 

propor soluções ao Projeto, 

garantindo desde a formulação 

do CAPEX até os entregáveis 

críticos que asseguram o 

sucesso do empreendimento.

CONSTRUÇÃO

Nessa etapa, a Racional 

executa a construção a partir 

dos projetos fornecidos pelo 

cliente, assumindo a gestão 

de escopo, prazos, custos 

e qualidade, conforme os 

requisitos do projeto.

DESIGN & BUILD (D&B)

Nessa modalidade de contratação, a Racional oferece os 3 serviços mencionados acima. 

Assim, atua desde a originação do plano de negócios do cliente até a 

entrega final do empreendimento, assumindo a responsabilidade pelo 

gerenciamento dos projetistas e da cadeia produtiva da obra.

Essa abordagem traz ganhos significativos na gestão de custos, de qualidade e prazo, 

pois permite antecipar a entrega do empreendimento, já que o planejamento e a 

execução da construção acontecem em paralelo ao desenvolvimento dos projetos 

(Fast-track construction), sem colocar em risco as premissas do Projeto. CLIQUE AQUI e conheça as modalidades
de contratação que a Racional pratica.

 QUEM SOMOS  GOVERNANÇA & GESTÃO  PROJETOS RELEVANTES RESUMO 2020
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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

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

Saúde
Hospitais 
Centros Médicos
Laboratórios

Infraestrutura
Aeroportos
Centros logísticos
Logística integrada

Ciência & 
Tecnologia
Datacenters
Centros de P&D
Call center

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

Shopping centers 
& Varejo
Shopping centers
Varejo

 QUEM SOMOS  GOVERNANÇA & GESTÃO  PROJETOS RELEVANTES RESUMO 2020
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Jeito de Ser Racional 

A cultura organizacional da Racional Engenharia 
é expressa por meio dos Fundamentos, 
que buscam comunicar a essência e o jeito 
de ser da Empresa de forma clara. 

INSPIRAÇÃO 

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

Fazer o complexo parecer simples.
 
VISÃO

Ser a marca de maior confiabilidade em nosso mercado.

VALORES 

FUNDAMENTOS

Inquietude

Buscamos estar à 
frente, nos diferenciando 
por nossa capacidade 
de entrega, inovação 
e inteligência em 
engenharia e gestão. 
Aprendemos sempre.

Movidos por desafios

Vamos muito além de 
construir. Executamos 
Projetos que desafiam 
a Engenharia. É dessa 
forma que aportamos 
valor aos nossos clientes.

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.
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A Racional Engenharia foi destaque em premiações relevantes  
do setor em 2020:

Inovação e Excelência

Reconhecimento conferido pelo Hospital Albert Einstein ao 
desempenho de fornecedores estratégicos, em diversas 
categorias. A Racional foi a premiada em "Obras e Engenharia".

22º Prêmio de Segurança do Trabalho 

Promovido pelo Sinduscon-MG e Seconci-MG, destaca as 
empresas que apresentaram boas práticas de saúde e segurança 
no setor da Construção Civil, aliadas a métodos criativos, que 
contribuíram para enfrentar a emergência de saúde pública 
decorrente da COVID-19. A Racional Engenharia foi premiada pelas 
ações adotadas na obra da Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Campanha "Luta Pela Vida, Obras Sem Coronavírus”

Organizada pelo Sintracon-SP, reconheceu a Racional por sua 
atuação no combate à COVID-19 nas obras. 

RECONHECIMENTOS

CLIQUE AQUI e saiba mais sobre os principais reconhecimentos conquistados pela 
Racional que confirmam os diferenciais da Empresa em temas relacionados a saúde 
e segurança do trabalho, qualidade, gestão e disciplina financeira:

Reconhecimento Jaguar Land Rover – Gestão da Segurança do Trabalho

Reconhecimento do Hospital Israelita Albert Einstein – 5º Oscar de Segurança

Prêmios Seconci de Saúde e Segurança do Trabalho

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

Ford Q1 Award e outros prêmios concedidos pela Ford

Valor 1000 – Jornal Valor Econômico

Maiores e Melhores – Revista Exame

500 Grandes da Construção – Ranking da Engenharia Brasileira

 QUEM SOMOS  GOVERNANÇA & GESTÃO  PROJETOS RELEVANTES RESUMO 2020
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A Racional Engenharia é uma das principais 
empresas de Engenharia e Construção 
do País, com atuação exclusiva no setor 
privado. É a principal empresa da holding 
Racional Participações, que atua em três 
áreas de negócios:

Engenharia & Construção

Investimentos Imobiliários

Feiras e eventos

Estrutura societária

Ser parte dessa holding é um diferencial para a Racional 
Engenharia. A diversificação e complementariedade 
entre os negócios do Grupo geram oportunidades de 
obter ganhos de sinergia. 

Além deste, outros fatores conferem equilíbrio e solidez ao 
Grupo Racional: são empresas com alavancagem mínima e 
irrisória, e possuem características como geração de caixa 
recorrente, caso da Empreendimentos, que se equilibra com 
a volatilidade e maiores retornos da Engenharia.

RACIONAL
PARTICIPAÇÕES

RACIONAL
ENGENHARIA

RACIONAL
EMPREENDIMENTOS

TORRE NORTE TORRE SUL
CENTRO DE CONVENÇÕES 
SulAmérica

RACIONAL 
PARTICIPAÇÕES

 QUEM SOMOS  GOVERNANÇA & GESTÃO  PROJETOS RELEVANTES RESUMO 2020
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Atua na construção e operação de ativos imobiliários, como empresa 
titular de concessão para empreendimentos com esse perfil. Possui 
em seu portfólio o Centro Empresarial RioCidadeNova, com localização 
privilegiada no centro da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Ambos foram 
construídos pela Racional Engenharia, o que mais uma vez mostra a 
complementariedade e sinergia entre os negócios. 

Pelo perfil da atividade, a Racional Empreendimentos sofreu com 
os reflexos provocados na economia pela Covid-19. Os escritórios 
comerciais tiveram aumento da vacância e o setor de feiras e eventos 
ficou paralisado. Embora seu desempenho em 2020 tenha sido 
impactado por esse cenário, a Empresa manteve a saúde financeira 
e, assim que superada a pandemia, prevê recuperar o fluxo de 
geração de caixa recorrente e previsível por meio da locação dos seus 
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.

 ■ Centro de Convenções SulAmérica. Centro de Convenções 
SulAmérica. Referência na capital fluminense, é um espaço multiuso 
para feiras e eventos com 15.000m², com salões moduláveis e 
capacidade para até 6 mil pessoas.

 

R$ 290 
milhões
investimento total 

RACIONAL
EMPREENDIMENTOS

+34 mil m²
de escritórios Triple A

15 mil m²
para feiras e eventos
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Modelo empresarial que se adequa às especificidades 
dos diferentes mercados, com competitividade e eficiência operacional

GOVERNANÇA 
& GESTÃO

Arena MRV
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1

2

3

4

GOVERNANÇA

A natureza das operações da Racional Engenharia a expõe a 
diversos riscos, abrangendo os mercadológicos, trabalhistas, 
ambientais, técnicos e reputacionais. Para gerí-los, a empresa 
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.

COMITÊ DE CRISE

Para enfrentar a pandemia da COVID-19, a 
Racional Engenharia instituiu um Comitê de Crise. 
Composto pelos diretores e líderes de áreas, 
monitora diariamente as informações necessárias 
à tomada de decisões relacionadas à saúde dos 
colaboradores diretos e indiretos e à manutenção 
das operações. Como resultado, instituiu diversas 
ações preventivas, fruto de esforço coletivo, 
sempre apoiadas em diretrizes recomendadas 
pelas instituições governamentais e de saúde, e 
pelos órgãos representativos de classe. 

Estabeleceu, por exemplo, contato frequente com 
o Serviço Social da Construção Civil do Estado de 
São Paulo (Seconci-SP) e com os sindicatos, como 
o Sinduscon e o Sintracon, para atualização das 
orientações trabalhistas direcionadas a cada Estado. 

Também agilizou as decisões relacionadas à 
gestão de recursos humanos e elaborou plano de 
contingência para cada obra, em conjunto com a 
cadeia de fornecedores, em caso de agravamento 
da situação que obrigasse a paralisação das obras.  

 CLIQUE AQUI e saiba mais sobre os Comitês.

1

2

3

4

A estrutura de Governança Corporativa da Racional 
Engenharia é composta por quatro instâncias, cujas 
atuações contam com o apoio de quatro comitês:

Conselho da Família

Presidência

Conselho Consultivo

Comitê Diretor

Comitê de Ética

Comitês de Gestão

Auditoria Externa

Fóruns de Alinhamento
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ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

O setor em que a Racional Engenharia atua 
exige da Empresa um modelo empresarial 
que navegue com eficiência nas flutuações da 
economia brasileira e, além disso, que se adeque 
às especificidades dos diferentes mercados, com 
competitividade e eficiência operacional.

Diante desses desafios, a Empresa realizou 
mudanças em sua estrutura organizacional nos 
últimos anos com a finalidade de torná-la mais 
leve e objetiva, o que permitiu dar maior agilidade 
às tomadas de decisões e aos ajustes em sua 
estrutura de custos, quando necessários. 

PRESIDENTE

CEO

CONSELHO CONSULTIVO

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

DIRETORIA DE ADM.  
& FINANÇAS

DIRETORIA DE 
CONSTRUÇÃO

DIRETORIA DE 
ENGENHARIA & NEGÓCIOS

Comitê Diretor

 QUEM SOMOS  GOVERNANÇA & GESTÃO  PROJETOS RELEVANTES RESUMO 2020



21

CÓDIGO 

DE CONDUTA

POLÍTICA DE DOAÇÃO  

E PATROCÍNIO

CANAL 

DE DENÚNCIAS

COMITÊ 

DE ÉTICA 

COMPROMETIMENTO  

DA ALTA DIREÇÃO

POLÍTICA 

ANTICORRUPÇÃO

 

TRANSPARÊNCIA

PROGRAMA 
DE INTEGRIDADE

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

Conduzido pelo Comitê de Ética, esse Programa 
tem sido constantemente aperfeiçoado 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:

 CLIQUE AQUI para mais detalhes.
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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. A empresa tem uma estrutura corporativa 
que desenvolve as seguintes atividades em todos os projetos:

 ■ Planejamento das obras, elaborado a partir de rígidos critérios 
de segurança e comprometido com a redução dos impactos da 
execução das obras ao meio ambiente e às comunidades vizinhas. 
São realizados também planos de sustentabilidade específicos 
para cada Projeto, com a participação frequente dos colaboradores 
nos programas de capacitação e conscientização relacionados a 
essa questão.

 ■ Ações preventivas, como treinamentos e palestras de 
conscientização, campanhas de saúde, vacinação e programas 
odontológicos para colaboradores da Racional e das empresas 
contratadas.

 ■ Acompanhamento técnico nas obras, para reduzir riscos e acidentes, 
e eliminar doenças ocupacionais; e auditorias internas nas obras e 
alojamentos mantidos por fornecedores, para assegurar regularidade 
nas documentações e condições ideais de saúde e de segurança.

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

Os desafios impostos pela pandemia da Covid-19 
influenciaram fortemente as ações voltadas 
à Gestão de Pessoas em 2020. A prioridade 
tornou-se preservar a saúde dos colaboradores, 
o que demandou agilidade para implantar ações 
preventivas nas obras e instituir trabalho remoto 
aos funcionários alocados no escritório central, com 
todo apoio necessário aos funcionários. 

Como parte de um plano emergencial, houve 
vários esforços para preservar as posições de 
trabalho, como redução temporária de jornada, 
antecipação de férias, uso de banco de horas e 
rotação de equipes entre obras, visando cobertura 
de posições, entre outros. Tudo isso sem perder 
o olhar de desenvolvimento profissional de longo 
prazo, valorizado pela Organização. 

Outras iniciativas são utilizadas na Racional para a 
gestão de pessoas, com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento de habilidades e competências 
dos colaboradores, oferecer um ambiente de 
trabalho saudável, motivador e desafiante, em que 
todos se sintam valorizados. Algumas delas:

 ■ Remuneração variável: reconhecimento à contribuição 
dos funcionários para o cumprimento de metas e de 
sua inserção a ambientes colaborativos. Tal prática, além 
de impulsionar o desenvolvimento profissional, traz 
ainda mais consistência e otimização aos resultados da 
Empresa. 

 ■ Avaliação de desempenho: realizada anualmente, permite 
identificar o atingimento das metas e a aderência do 
colaborador aos valores da Empresa.

 ■ Capacitação e ações de desenvolvimento: em 2020, 
a Empresa deu continuidade aos programas de 
capacitação profissional por meio das ações do Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

 ■ Programa de Estágio: voltado a oferecer experiência 
prática e formação de jovens para a futura geração da 
Racional. As ações de desenvolvimento trabalhadas ao 
longo de 2020 foram direcionadas tanto aos talentos que 
ingressaram no ano anterior, como aos que se somaram à 
empresa nesse período.     

 ■ Benchmarking de boas práticas: rotina bastante aplicada 
ao longo do ano com o intuito de identificar ações a serem 
adotadas em gestão de pessoas alinhadas a práticas 
de mercado, e de contribuir com outras empresas e 
entidades de classe, por meio da troca de experiências.  

No encerramento de 2020, a Racional Engenharia contabilizava 
257 colaboradores diretos.

2016 2017 2018 2019 2020

29

56

15

30

56
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57
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23

68
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2016

78

2017

30

70

2018

33

67

2019

35

65

2020

32

68

Distribuição por gênero

Distribuição por faixa etária

Mulheres

<30 anos

Homens

De 30 a 50 anos 50 anos

 QUEM SOMOS  GOVERNANÇA & GESTÃO  PROJETOS RELEVANTES RESUMO 2020



Inteligência em engenharia acumulada 
em quase 50 anos de experiência

PROJETOS 
RELEVANTES

Aeroporto Internacional de Florianópolis
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Competitividade em 
Projetos de diferentes 
portes e complexidades, 
em diversos mercados 

Extenso portfólio no setor industrial: cerca de 200 Projetos

JAGUAR LAND ROVER PERDIGÃO (HOJE BRF) – MINEIROS (GO) SADIA (HOJE BRF) – LUCAS DO RIO VERDE (MT)
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Centros logísticos: competitividade em construções de padrão classe A

GOODMAN ABCD1

GOODMAN CAJAMAR

GOODMAN ITAQUERA

E
M

 A
N

D
A

M
E

N
TO

CENTERANEL CAJAMAR

 QUEM SOMOS  GOVERNANÇA & GESTÃO  PROJETOS RELEVANTES RESUMO 2020



27

Saúde: hospitais e laboratórios 
mais importantes do País

UNIMED PIRACICABA CENTRO DE ENSINO E PESQUISA ALBERT EINSTEIN (EM ANDAMENTO)
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Principais datacenters do País Maior infraestrutura científica 
já construída no Brasil
O laboratório de luz síncrotron de 4ª geração, que será um dos mais avançados do mundo 
assim que entrar em operação, poderá apoiar os cientistas no entendimento e combate ao novo 
coronavírus com imagens inéditas das interações entre o vírus e a célula humana.

PROJETO SIRIUSCENTRO TECNOLÓGICO ITAÚ 
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LOCALIZA

Edifícios 
corporativos 
Triple A

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS

Presença na 
infraestrutura 
aeroportuária

PARKJACAREPAGUÁ (EM ANDAMENTO)

Portfólio 
com mais de 
50 shoppings

MAIS DE 25 ANOS DE ATUAÇÃO EM DESIGN & BUILD

 CLIQUE AQUI e conheça outros Projetos realizados pela Racional.

Um dos maiores 
portfólios de construções 
verdes pertence à 
Racional Engenharia: 
16 Projetos por ela 
desenvolvidos possuem 
a certificação LEED, 
criada pelo USGBC 
(sigla em inglês de 
Conselho de Construção 
Verde, organização 
não-governamental 
sediada nos Estados 
Unidos). O selo indica 
que a construção seguiu 
critérios e adotou 
soluções voltadas a 
minimizar os impactos 
do empreendimento 
sobre o meio ambiente.  
Conheça os Projetos 
certificados construídos 
pela Racional aqui.

Edifícios
Sustentáveis
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