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O ano do cinquentenário da 
Racional foi marcado por 
resultados excepcionais 
para os negócios: ótima 
performance e crescimento 
relevante da carteira de 
Projetos e do total de receitas

RESUMO 2021

Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano que marcou o cinquentenário da Racional 
Engenharia foi excepcional para os negócios. Em 
2021, a Empresa teve excelente performance, 
expandindo de forma relevante sua carteira de 
Projetos e o total de receitas. Essa notícia seria 
natural se estivéssemos falando de um período de 
retomada de crescimento econômico do país, já que 
empresas como a nossa, dedicadas à construção civil, 
em formato B2B, são muito sensíveis à conjuntura. 
Ciclos de expansão econômica, com investimentos no 
país e demandas por bens de capital, beneficiam os 
nossos negócios. Mas não foi o que ocorreu em 2021.

Todos sabemos dos solavancos do período: baixo 
crescimento econômico, escassez de investimentos, 
disparada da inflação e outros reflexos da pandemia 
da Covid-19, além da concorrência predatória que se 
instalou em nosso setor. Assim, o crescimento da 
Racional, em um contexto tão adverso, aconteceu 
porque soubemos nos adaptar aos desafios do 
momento, algo recorrente na nossa trajetória de cinco 
décadas.  

Conduzimos a Empresa, ao longo desses anos, de 
forma muito fiel à sua essência. A Racional Engenharia 

nasceu, em 1971, com uma proposta muito arrojada: 
ser pautada pela qualidade da engenharia, capacidade 
técnica, credibilidade e competência. Fomos, por 
exemplo, precursores da pré-fabricação no Brasil, 
um modelo próprio de construção que acabou por 
impactar os elos de nossa cadeia produtiva. E foi 
com ele que erguemos boa parte dos mais de 600 
Projetos que desenvolvemos ao setor privado em 
todo o país, incluindo indústrias, shopping centers, 
edifícios corporativos, hospitais, aeroportos, centros 
logísticos, entre outros empreendimentos. Em meio 
a essas centenas de entregas, não há dois Projetos 
iguais. Sempre aportamos soluções inovadoras, 
customizadas e competitivas em cada um deles. 

Nesse portfólio está o Sirius, uma das mais 
complexas infraestruturas científicas já construídas 
no país, com exigências de estabilidade mecânica 
e térmica sem precedentes. Erguido em Campinas 
(SP), é o novo acelerador de partículas de 4ª geração 
do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), um 
dos mais avançados do mundo, desenvolvido pelo 
Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais 
(CNPEM). Dessa ampla lista, também destaco o 
Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, uma 

“NOSSA CAPACIDADE TÉCNICA E O 
COMPROMISSO COM ENTREGAS DE ALTÍSSIMA 
QUALIDADE, A CUSTOS COMPETITIVOS, 
ALIADOS AO DESENVOLVIMENTO DE 
INOVADORES MODELOS CONSTRUTIVOS E DE 
GESTÃO, E À ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE TALENTOS, É O QUE DEFINO COMO 
“ESSÊNCIA” DA RACIONAL ENGENHARIA."

Newton Simões
Presidente
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das mais avançadas instituições de ensino na área 
da saúde da América Latina, que será inaugurado em 
2022. Executamos as fases de pré-construção e a 
construção, cujo projeto, que integra uma linguagem 
modernista com espaços verdes, é o primeiro 
no Brasil assinado por Moshe Safdie, referência 
internacional em arquitetura. 

Essa nossa capacidade técnica e o compromisso 
com entregas de altíssima qualidade, a custos 
competitivos, aliados ao desenvolvimento de 
inovadores modelos construtivos e de gestão, e à 
atração e desenvolvimento de talentos, é o que defino 
como “essência” da Racional Engenharia. Sempre fui 
obcecado em mantê-la, e acredito que, por meio dela, 
pavimentamos a credibilidade que temos hoje. Somos 
uma marca conhecida e reconhecida, detentora 
de alto grau de fidelidade dos clientes. Essas 
características, das quais muito me orgulho, criaram 
condições para que a Empresa pudesse navegar, 
com segurança muito maior, nas diversas crises que 
surgiram nesses 50 anos.  

Para atravessar os tempos difíceis de hoje, a nova 
liderança da Racional Engenharia, de forma muito 
competente, agregou a essa essência uma visão 
positiva e pragmática para adequar a Empresa às 
atuais condições de mercado. Com objetividade na 
busca por resultados, gestão enxuta e manutenção 
do relacionamento com clientes, os executivos 

conduziram a Racional na contramão dos prognósticos 
econômicos, expandindo os negócios, conquistando 
novos Projetos e gerando empregos.  

Com o processo de sucessão da liderança da 
Racional Engenharia cada vez mais amadurecido, 
e com o apoio do Conselho Consultivo, temos 
revisitado e calibrado as estratégias para expandir e 
diversificar ainda mais o nosso portfólio, com especial 
atenção aos setores contracíclicos. Temos saúde 
organizacional, musculatura financeira e capacidade 
técnica para aproveitar novas oportunidades, criando 
valor aos clientes e à sociedade. Com coerência e 
consistência, é nessa direção que vamos prosseguir. 

Estamos abertos a ouvir, a buscar oportunidades. 
Na nossa história, sempre promovemos o diálogo 
e a troca de ideias e experiências, e trabalhamos 
focados em fazer o que é certo, da melhor forma 
possível e com transparência. Atraímos talentos que 
confiaram nesses valores e em nossos propósitos, 
embarcaram nesse projeto e ajudaram a realizá-lo. 
Com a contribuição de muitos profissionais, aos quais 
sou muito grato, construímos a Racional Engenharia. 
Materializamos um sonho, e o resultado que vejo, 50 
anos depois, supera qualquer expectativa que possa 
ter sido traçada. Estou muito realizado e orgulhoso 
do espaço que a Racional Engenharia conquistou e 
do papel que ela desempenha em nosso setor e na 
sociedade. 

O momento de celebrar nosso meio século de vida 
coincide com as vésperas das eleições gerais. O 
Brasil já provou ser muito maior do que qualquer 
governo que ele possa ter, mas a cada quatro anos 
podemos avaliar se os líderes estão conduzindo o 
país com constância e seriedade, e se são aptos 
para impulsionar novos ciclos de crescimento e 
desenvolvimento. 

Apesar do atual período de incertezas das mais 
diversas ordens, como em saúde pública, geopolítica 
e economia, sabemos e acreditamos no potencial do 
Brasil. Como empresa, queremos seguir impactando 
positivamente a sociedade, construindo ativos e 
gerando renda. Seria fantástico se os próximos 50 
anos da Racional acontecessem em um país menos 
instável, com mais justiça social e prosperidade. É 
com essa visão que continuaremos escrevendo a 
história da nossa Empresa, preservando sua essência 
e seus valores. Agradeço muito a todos que fizeram 
parte dessa trajetória e aos que seguem ao nosso 
lado. Merecer essa confiança é algo que muito nos 
orgulha.  

Newton Simões
Presidente
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MENSAGEM DO CEO

As comemorações dos 50 anos da Racional Engenharia, 
em 2021, aconteceram em um contexto muito 
desafiador aos negócios. Por um lado, seguimos 
convivendo com a Covid-19, o que nos exigiu manter 
o foco em preservar a saúde de nossos colaboradores 
diretos e indiretos. Por outro, deparamo-nos com a 
piora do cenário econômico, em parte provocada pela 
pandemia, na qual se destacou a alta da inflação. Mesmo 
diante de tantas adversidades, entregamos uma receita 
de R$ 1 bilhão, mais que o dobro da alcançada em 2020, 
registramos geração de caixa de aproximadamente 
R$ 45 milhões e conquistamos importantes contratos, 
encerrando o ano com uma carteira diversificada de 
Projetos, avaliada em R$ 1,5 bilhão.

Esse resultado materializa um dos diferenciais da 
Racional Engenharia, que somente décadas de 
experiência possibilitam construir: resiliência para se 
adaptar aos diversos ciclos de expansão e contração 
da economia. Gerar negócios e ampliar a atuação, nos 
bons e maus momentos vividos pelo Brasil ao longo 
de 50 anos, possibilitou à Empresa construir sólida 
trajetória e visão estratégica únicas. Esse histórico 
nos permitiu que, de forma equilibrada e em parceria 
com os clientes, superássemos as dificuldades que 

se apresentaram em 2021, corrigindo os impactos 
inflacionários, sem nenhuma ruptura de contratos. 

A experiência que acumulamos também contribuiu 
para que, nos últimos anos e diante de todas 
as dificuldades, fizéssemos a leitura correta do 
nosso mercado e tomássemos decisões que se 
mostraram acertadas. Entendemos que tínhamos 
de nos tornar ainda mais competitivos e ganhar 
escala e eficiência operacional, objetivos que, para 
nós, não se resumem à revisão de custos, mas em 
capacidade de solução e competência em entregar 
valor ao cliente.  

Entre as diretrizes escolhidas, está a de diversificar 
a carteira de Projetos, de forma atenta a setores 
promissores e com potencial de crescimento. 
Nossa experiência e corpo técnico qualificado nos 
dá capacidade de performar nos mais variados 
segmentos em que temos reconhecido know-
how, como hospitais, indústrias, centros logísticos, 
aeroportos, shopping centers e arenas multiuso. Esse 
direcionamento já nos permitiu operar, em 2021, com 
um número de contratos simultâneos em carteira que 
foi, praticamente, o triplo do alcançado em 2020. 

“ENTENDEMOS QUE TÍNHAMOS DE NOS 
TORNAR AINDA MAIS COMPETITIVOS E 
GANHAR ESCALA E EFICIÊNCIA OPERACIONAL, 
OBJETIVOS QUE, PARA NÓS, NÃO SE 
RESUMEM À REVISÃO DE CUSTOS, MAS EM 
CAPACIDADE DE SOLUÇÃO E COMPETÊNCIA 
EM ENTREGAR VALOR AO CLIENTE.”
André Simões
CEO 
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Conquistamos um número relevante de novos 
contratos. Entre eles, está o projeto MASP em 
expansão, uma parceria que teve início há mais de 20 
anos, quando executamos o retrofit do museu. Também 
destaco o edifício corporativo para o Grupo 4M e o 
centro logístico Centeranel Cajamar. Expandimos nosso 
portfólio no setor de saúde com dois novos contratos: 
com a AACD (Associação de Assistência à Criança 
Deficiente), para a ampliação do Hospital Ortopédico, 
em São Paulo, e com a Rede D’Or São Luiz, para a 
construção de um novo hospital na cidade de Guarulhos 
(SP). Desses cinco novos Projetos, três tiveram início 
na pré-construção, o que consolida ainda mais o nosso 
know how e competitividade nessa especialidade. 

Também fizemos entregas importantes no período, 
como o Shopping Park Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, 
15º Projeto que desenvolvemos para a Multiplan, um 
exemplo das relações de longo prazo e de confiança 
que cultivamos com nossos clientes. Também 
concluímos, em apenas nove meses, o centro logístico 
para a Goodman, em Cajamar, no Estado de São Paulo.  

Nosso negócio é essencialmente feito de pessoas, razão 
pela qual sempre fomentamos ambientes de trabalho 
que favoreçam crescimento e superação profissional, 
por meio de treinamento, formação, capacitação e 
retenção de talentos. O crescimento da Racional em 
2021 se refletiu diretamente na gestão das nossas 
equipes. Pudemos gerar empregos em um contexto 

de baixo crescimento econômico, encerrando o ano com 
a contratação de 40% de nosso pessoal no período. 
Retomamos o Programa Trainee e tivemos espaço para 
oferecer oportunidades internas de mobilidade, com mais de 
60 promoções. Contar com pessoas prontas, dentro de casa, 
para assumir cargos de liderança e alinhadas com a nossa 
cultura, foi essencial para respondermos ao rápido ganho de 
escala alcançado no ano. 

Desse período de incertezas, que somou pandemia e 
instabilidade econômica, a Racional Engenharia saiu 
mais forte. Não só financeiramente – uma vez que a 
Empresa possui uma sólida posição de caixa, com zero 
de endividamento e passivos operacionais mínimos –, 
mas também tecnicamente. Temos um modelo de gestão 
robusto, coerente com a forte marca de entrega de bons 
resultados, que a Racional imprimiu ao longo dos anos. 

Estamos prontos para escrever os próximos 50 anos 
de história, preservando os atributos de confiabilidade e 
seriedade construídos desde 1971. A todos os clientes, 
colaboradores, fornecedores e demais públicos com que 
nos relacionamos, meus agradecimentos pelo apoio e 
confiança em nossas decisões. Seguiremos comprometidos 
em sempre superar a nossa capacidade de performance 
e competitividade, com soluções de engenharia aliadas à 
construção que sempre diferenciaram a Racional.  

André Simões
CEO 

“GERAR NEGÓCIOS E AMPLIAR 
A ATUAÇÃO, NOS BONS E MAUS 
MOMENTOS VIVIDOS PELO 
BRASIL AO LONGO DE 50 ANOS, 
POSSIBILITOU À EMPRESA 
CONSTRUIR SÓLIDA TRAJETÓRIA 
E VISÃO ESTRATÉGICA ÚNICAS. 
ESSE HISTÓRICO NOS PERMITIU 
QUE, DE FORMA EQUILIBRADA 
E EM PARCERIA COM OS 
CLIENTES, SUPERÁSSEMOS 
AS DIFICULDADES QUE SE 
APRESENTARAM EM 2021, 
CORRIGINDO OS IMPACTOS 
INFLACIONÁRIOS, SEM 
NENHUMA RUPTURA DE 
CONTRATOS.”
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Cinco contratos foram conquistados ao longo do ano. Dois deles consolidam 
a atuação da Empresa no setor de Saúde: a ampliação do Hospital Ortopédico 
da AACD, em São Paulo, e a construção de um hospital para a Rede D’Or São 
Luiz, na cidade de Guarulhos (SP). 

Outros dois edifícios na cidade de São Paulo estão entre os novos contratos: o 
projeto MASP em Expansão, que consiste no retrofit do Edifício Dumont Adams, 
anexo ao museu na Avenida Paulista; e um edifício corporativo para o Grupo 4M, 
localizado na Avenida Faria Lima, que busca obter a certificação LEED Platinum.

Mais um destaque relacionado aos novos contratos é a demanda pela pré-
construção, modalidade em que a Racional é pioneira e referência no mercado. 
Dos cinco Projetos, três iniciaram nessa fase. A chegada de mais clientes 
também permitiu diversificar ainda mais o portfólio, que é uma das diretrizes 
estratégicas da Racional. 

Em relação às obras concluídas no período, estão duas entregas importantes. 
Uma delas é o Shopping Park Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Trata-se do 15º 
Projeto que a Racional desenvolve à Multiplan, o que exemplifica as relações de 
longo prazo e de confiança que a Empresa cultiva com seus clientes. O outro 
Projeto encerrado foi o Centro Logístico, em Cajamar (SP), para a Goodman, obra 
executada em apenas nove meses. 
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Shopping Park Jacarepaguá

Centro Logístico Goodman (Cajamar)

A Racional Engenharia encerrou o ano de 2021 com 11 Projetos 
em andamento, que somam um backlog de R$ 1,5 bilhão.  

DESEMPENHO OPERACIONAL



999999999999999999999999999999999999999999

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

R$ 1,0 bilhão
RECEITA EQUIVALENTE

R$ 31,9 milhões
EBITDA

R$ 66,9 milhões
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

R$ 22,3 milhões
LUCRO LÍQUIDO

2017 2018 2019 2020 2021

-13,4

8,2

-6,1

3,7

22,3

2017 2018 2019 2020 2021

-24,4

9,8

-11

3,9

31,9

2017 2018 2019 2020 2021

663,9 679,8
631,7

460

1.034,4

2017 2018 2019 2020 2021

17,4

55,6

29,9

37,6

67,0

2017 2019 2017 2019
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DESEMPENHO EM SSO
Desempenho em saúde e segurança ocupacional  
muito acima dos parâmetros estabelecidos pela OIT:

2019 2020 2021

0,48

0,88

1,4

2019 2020 2021

0 0

0,97

4,29

2,38

3,3

2019 2020 2021

0 0
3

26
23

46

TAXA DE FREQUÊNCIA(1)  TAXA DE GRAVIDADE(2) ABSENTEÍSMO
Índice de faltas (atestado médico) menor do que 
a média do setor, que é de 1,5, segundo o Núcleo 
Orientado para a Inovação da Edificação (Norie).

(1)  Taxa de frequência = NAA x 1.000.000 / hora homem trabalhada. Resultados até 20 são considerados “muito bons” pela OIT.
(2) Taxa de gravidade = DPT x 1.000.000 / hora homem trabalhada. Resultados até 500 são considerados “muito bons” pela OIT.

Racional Racional e Contratadas
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DESTAQUES ESG
 
A Racional Engenharia atua em uma atividade de 
enorme impacto socioeconômico e ambiental. 
A construção civil é um motor da economia 
dos países, dada a rapidez com que pode gerar 
empregos e renda às localidades em que as 
obras são desenvolvidas. A responsabilidade 
social, portanto, é algo intrínseco aos negócios. 
E a Racional vai além: ela sempre se destacou 
em muitas iniciativas, como na oferta de cursos 
de alfabetização nos canteiros de obras, em que 
foi pioneira no setor. Com isso, facilitava aos 
colaboradores e familiares o acesso à educação, 
que é um direito básico. A Empresa também sabe 
da responsabilidade que tem em promover e zelar 
pela saúde e segurança de seus funcionários, 
diretos e terceiros. A adoção de boas práticas, 
nesse sentido, fez da Racional uma referência 
nesses temas.

Outros pontos a serem destacados, dentre 
suas características, são a atuação ética e 
transparente, pilares das melhores práticas 
de governança corporativa, e o cuidado em 
minimizar o impacto das operações sobre o 
meio ambiente, expresso em diversas iniciativas, 
como no Programa de Gestão de Resíduos. 
Por meio dele, considera-se o ciclo completo 
dos materiais, a fim de reduzir desperdícios e 
reaproveitá-los no próprio canteiro. Os resíduos, 
quando descartados, contam com tratamento e 
destinação final sustentáveis.

Esses são alguns exemplos de como as práticas 
ESG, sigla em inglês de ambiental, social e 
governança corporativa, sempre permearam 
os negócios. Dada a importância desse tema, 
a Racional segue buscando melhorias nessas 
questões. Em 2021, por exemplo, fortaleceu 
a atuação do Comitê ESG, que é formado por 
representantes de diversas áreas. Nele, são 
promovidos debates frequentes, com o intuito de 
planejar a atuação da Empresa nessas frentes, a 
longo prazo. 
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As práticas ESG adotadas pela Racional Engenharia 
contribuem para o alcance de oito dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), criados 
no âmbito da Agenda 2030, iniciativa liderada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU):
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MEIO AMBIENTE

73% dos projetos em andamento buscam a certificação 
LEED, de edificação sustentável.

16 Projetos executados pela Racional possuem a 
certificação LEED. Temos, assim, um dos maiores 
portfólios no Brasil de construções verdes.

84% de reaproveitamento dos resíduos de obras, bem 
acima da média do setor, de 20%.

Diversas iniciativas nas obras para reuso de água, como 
lava rodas, lava bicas e lava pincéis. O insumo é tratado 
e reutilizado em ciclo fechado.

Maioria dos fornecedores, na etapa de seleção, são 
avaliados em critérios de sustentabilidade.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

+R$ 560.000,00 em patrocínios, via leis de incentivo, 
a projetos sociais, culturais e de inovação.

+7.200 intervenções da Área Social em apoio aos 
colaboradores diretos e indiretos e seus familiares: 
atendimento social relacionado à Covid representou 
75% do total.

1.000 peças de vestuário, aproximadamente, foram 
arrecadadas em campanhas internas e distribuídas 
a instituições sociais próximas às obras em 
andamento.

+3.500 funcionários formados nos cursos de 
alfabetização nos canteiros de obras, iniciativa em 
que a Racional é pioneira no setor e se dedica desde 
a década de 1980.

154 famílias beneficiadas com alimentos doados por 
colaboradores e pela Racional à ONG Banco de 
Alimentos.  

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Conselho Consultivo da empresa aumentou a sua 
composição, com a incorporação de mais um 
integrante externo.

Comitê ESG.  

Programa de Integridade.

Consolidação da Política Anticorrupção e Política de 
Doação e Patrocínios, formalizadas em 2018.

Canal de denúncias gerido por empresa externa. 
Implementação de nova ferramenta, melhorando 
ainda mais sua gestão e difusão.

Comitê de Ética.

Alguns resultados das ações que a Racional 
tem desenvolvido nos pilares ESG:



Inspirada nos conceitos de 
racionalização das construções 
e na busca incessante por
novas formas de atuar, a Racional é 
pioneira na adoção de tecnologias 
construtivas e na introdução de 
novos conceitos no mercado. 

RACIONAL 50 ANOS - 
LINHA DO TEMPO

02
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 ■ Sucorrico, em Araras (SP), 
destinada à produção de 130 
mil ton/ano de sucos cítricos.

 ■ Usina de açúcar Abraham 
Lincoln. Localizada no Estado 
do Pará, nas imediações da 
rodovia Transamazônica, então 
recém-instalada, a obra foi o 
primeiro empreendimento instalado 
na região, o que demandou a 
construção de uma estrada e um 
porto para chegar até o local.  

 ■ Permetal, em Guarulhos (SP): 
Atuamos intensamente no 
desenvolvimento dos projetos, 
aportando conhecimento 
e tecnologia na fase de 
pré-construção. Mais de 25 mil 
m² executados em apenas 15 
meses, utilizando estruturas 
de concreto pré-moldado 
fabricadas no próprio canteiro.

 ■ Dabi Atlante S.A., em 
Ribeirão Preto (SP). A fábrica 
de equipamentos dentários é 
uma obra significativa para a 
história da Racional: edifícios 
industrial e administrativo em 
pré-moldados, com a fabricação 
das estruturas no próprio canteiro.

 ■ Coca-Cola, em Ribeirão Preto (SP)

 ■ Club Méditerranée, em Itaparica 
(BA): complexo turístico cinco 
estrelas, obra de difícil execução.

 ■ Seis hotéis para a rede Novotel, 
em diversos estados brasileiros.

 ■ Sé Supermercados, em 
Ribeirão Preto (SP).

 Década 1970
A Racional nasceu no setor Industrial, e já nos primeiros anos introduziu 
um modelo inédito de produção no Brasil: a pré-fabricação, com estruturas 
executadas no próprio canteiro. No fim da década, diversificou sua 
atuação, ingressando nos segmentos de hotelaria e varejo. Entre os 
muitos empreendimentos construídos nesses primeiros anos, estão:  

Clique no texto para visualizar as fotos
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 ■ Dezenas de usinas de álcool 
em diversos estados brasileiros. 

 ■ Nova sede da IBM e do Banco 
Real, em Belo Horizonte (MG).

 ■ Diversas obras para varejo:  
Pão de Açúcar, Mc 
Donald´s, Carrefour, Sé 
Supermercados e Mappin.

 ■ Ribeirão Shopping: primeiro de 15 
projetos para a Multiplan, parceira 
da Racional há mais de 40 anos.

 ■ Shopping West Plaza (SP).

 ■ Shopping Aricanduva (SP).  

 ■ Shopping  Park Shopping 
Brasília (DF).

 ■ Shopping Pátio Paulista: obra 
emblemática, além de enorme 
desafio tecnológico. Enquanto a 
tradicional loja Sears funcionava, 
as antigas fundações iam sendo 
substituídas por outras novas e 
profundas. A inédita transferência 
de carga de um pilar para 
outro provisório, enquanto se 
construía uma nova estrutura, 
mereceu menção em revistas 
especializadas na França.

 ■ Centro logístico para 
congelamento para a Sadia, 
em Paranaguá (PR): obra inédita, 
na qual a Racional desempenhou 
o papel de Design & Builder.  

 ■ Centros logísticos C&A, em 
Barueri (SP) e Rio de Janeiro (RJ)

 ■ Cervejaria Kaiser (atual 
Heineken), em Jacareí (SP), uma das 
maiores fábricas de cerveja no País 
na época, onde a Racional executou 
diversas expansões posteriormente.

 ■ Hotel Transamérica,  
em São Paulo (SP). 
 

 Década 1980
Consolidação da presença no setor industrial e ingresso nos segmentos de 
shopping centers e edifícios corporativos, dando continuidade à estratégia 
de diversificação. Nesse período, marcou pioneirismo, no setor, ao lançar o 
Programa Trainee e ao criar o programa Educar é Crescer, oferendo cursos de 
alfabetização aos operários nos canteiros de obra, iniciativa que formou mais 
de 3.500 colaboradores. Obras de destaque nessa década:
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 Década 1990
Introdução de novos conceitos no mercado: engenharia de valor e preço máximo 
garantido (PMG). Nesse período, a Racional também passou a oferecer o serviço 
de pré-construção de forma mais estruturada, em dois projetos que marcaram 
a história da empresa: edifício BankBoston (SP) e os estúdios da TV Globo (SP), 
obra que também é a primeira de missão crítica. Início da atuação no setor de 
Saúde, com as primeiras obras executadas para o Hospital Albert Einstein, 
parceria que já dura mais de 20 anos. Outra iniciativa adotada na década são 
as auditorias, sob o Sistema Integrado de Gestão, e o Sistema de Gestão 
Ambiental, voltado aos canteiros. Alguns projetos dessa época: 

 ■ BankBoston: edifício corporativo 
em São Paulo (SP), projeto que 
somou serviços de engenharia 
e pré-construção integrados 
à construção, dando forma à 
modalidade de CM@Risk.

 ■ Novos estúdios de jornalismo 
da Rede Globo, em São Paulo (SP), 
contrato que consolida o modelo 
de contratação Design & Builder.

 ■  Ford: implantação inicial, expansão 
e adaptação de instalações 
da montadora em Camaçari 
(BA), projeto em que a Racional 
desempenhou o papel de CM@Risk.

 ■ Fábrica de concentrados 
da Coca-Cola Brasil, em 
Manaus: 3ª maior fábrica deste 
tipo no mundo e uma das mais 
modernas e mais bem-avaliadas.

 ■ Grupo Pão de Açúcar: construção 
da sede, em São Paulo (SP).

 ■ Philip Morris: fábrica em 
Santa Cruz do Sul (RS).

 ■ Perdigão: um dos maiores 
complexos agroindustriais do 
mundo, em Rio Verde (GO). 

 ■ Teatro Abril (hoje Teatro 
Renault): projeto em São Paulo 
(SP) que combinou o restauro 
de um edifício histórico e 
tombado com a construção de 
uma nova sala de espetáculo.  

 ■ Cervejaria Kaiser, em 
Ponta Grossa (PR).

 ■ Shoppings Pátio 
Higienópolis, Morumbi, 
Plaza Sul e SP Market (SP).

 ■ Hotel Intercontinental (SP).

 ■ Centro Brasileiro 
Britânico - CBB (SP).

 ■ Hipermercados Extra: cerca de 
10 unidades construídas na década 
de 90 e mais de 20 na década 
seguinte: obras com cerca de 25 mil 
m² executadas em torno de 100 dias.

 ■ LG, em Taubaté (SP).

 ■ Flextronics, em Sorocaba 
(SP): fábrica e Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento.
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 ■ Primeiro datacenter 
para hospedagem da 
Tivit (ex-Optiglobe). 

 ■ Hotel Fasano, em São Paulo 
(SP): hotel boutique caracterizado 
pelo alto padrão de qualidade, 
no qual a Racional assumiu 
o papel de CM@Risk.

 ■  Edifício Cidade Nova, no Rio 
de Janeiro (RJ), construído sob 
o regime built-to-suit. Primeiro 
edifício comercial a conquistar 
a certificação LEED no Brasil, 
marcando o pioneirismo da 
Racional na execução de 
construções sustentáveis.

 ■ Centro Tecnológico da 
Mahle, em Jundiaí (SP): um 
dos maiores e mais modernos 
centros de tecnologia da indústria 
automobilística da América Latina. 

 ■ Fábrica da Sadia, em Lucas 
do Rio Verde (MT), um dos 
maiores complexos frigoríficos 
da América Latina.

 ■ Kraft-Lacta, Curitiba (PR): 
desafio de converter uma fábrica 
de cigarros da Philip Morris em 
uma fábrica de chocolates.

 ■ Hospital Albert Einstein: 
1ª e 2ª fases do Prédio 1, no 
Morumbi, com área construída 
de 67 mil metros quadrados. 
Obra de número 500 da empresa, 
é considerada um dos maiores 
projetos hospitalares já implantados 
no País, com elevados padrões 
de qualidade e desempenho.

 ■ Ford: premiações à Racional por 
sua atuação no complexo em 
Camaçari. Entre eles, o Prêmio 
Ford Q1 Award, que qualificou a 
Racional, entre um seleto grupo de 
fornecedores, para executar obras 
da montadora internacionalmente.

 Década 2000
Resultado da evolução da expertise da Racional, o serviço de pré-construção, 
conceito no qual a Racional é pioneira, no mercado nacional, é adicionado 
definitivamente ao portfólio, nessa época, como grande diferencial competitivo 
de mercado. Outro fato que marcou o período foi a grande representatividade 
do segmento de Edificações de Missão Crítica na atuação da empresa, com a 
construção de diversos datacenters. Exemplos de obras erguidas nesses anos:

Clique no texto para visualizar as fotos
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 ■ Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz: construção do bloco E.

 ■ Datacenter Telefônica/Vivo, em 
Santana de Parnaíba (SP). Primeiro 
datacenter da América Latina a 
obter a certificação LEED (categoria 
Gold) e reforça o pioneirismo 
da Racional na execução de 
construções sustentáveis.

 ■ Importantes edifícios 
corporativos: Torre Z (SP), 
novas sedes da Localiza 
(MG) e da L´Oréal (RJ).

 ■ Shopping Village Mall (RJ).  

 ■ Tietê Plaza Shopping recebe a 
certificação LEED Gold. Primeiro 
shopping center do Estado 
de São Paulo a conquistar a 
chancela de edifício verde.

 ■ Centro Tecnológico Itaú, 
em Mogi Mirim (SP), maior 
datacenter da América Latina.

 ■ Centro de Pesquisas Global 
da GE no Brasil (RJ). 

 ■ Hotel Hilton, localizado 
na Barra da Tijuca (RJ).

 ■ Jaguar Land Rover, em Itatiaia 
(RJ): primeira fábrica própria fora 
do Reino Unido. Nela, a Racional 
assume o papel de Design & 
Builder, atuando desde a concepção 
arquitetônica, passando por 
todos os sistemas construtivos, 
instalações eletromecânicas, 
controles de acesso e paisagismo.

 ■  Projeto Sirius, acelerador 
de partículas de 4ª geração do 
Laboratório Nacional de Luz 
Síncrotron (LNLS). Localizada 
em Campinas (SP), é a maior e 
mais complexa infraestrutura 
científica já construída no País.  

 ■ Aeroporto Internacional 
de BH (MG): construção do 
novo terminal de passageiros, 
em apenas 14 meses.

 ■ Aeroporto Internacional 
de Florianópolis (SC): 
pré-construção e construçao, em 
contrato Design & Build. Projeto 
concluído em apenas 15 meses.

 Década 2010 – atual
Utilizando toda a experiência e know how acumulados ao longo quatro 
décadas, a Racional reforça ainda mais a sua estratégia de diversificação. 
Reforça seu protagonismo em projetos de alta complexidade e entra no 
mercado de Aeroportos, sem abrir mão da atuação diversificada em outros 
setores e portes de obras. Alguns dos empreendimentos realizados:



Integrar Engenharia e 
Construção em todas as 
etapas de um Projeto. Essa 
convicção fez com que, ao longo 
de meio século, a Racional 
desenvolvesse uma competência 
ímpar na formulação de 
soluções em logística e 
processos construtivos.

A RACIONAL
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A RACIONAL

Com 50 anos de atuação completados em 2021, a 
Racional Engenharia é uma das principais empresas 
de Engenharia e Construção do País. Desde o início 
de sua história, em dezembro de 1971, até os dias 
de hoje, atua exclusivamente em formato B2B. 
Contabiliza mais de 600 Projetos, erguidos em 
todo o território nacional, com as mais diferentes 
características, complexidades e portes.  

Com capacidade técnica diferenciada, aporta 
soluções de engenharia inovadoras, customizadas 
e competitivas em empreendimentos de diferentes 
setores, diversificação que lhe dá maior estabilidade 
na geração de receita, dada a natureza cíclica de 
alguns deles. Capitalizada e financeiramente saudável, 
possui um modelo empresarial leve e flexível, que 
lhe confere agilidade para adaptar-se a diferentes 
estruturas de custos e desafios construtivos.  

Pautada pelo propósito de “Fazer o complexo 
parecer simples”, a Racional Engenharia é 
reconhecida por seus clientes pela confiabilidade 
e compromisso com a entrega, além da reputação 
orientada pela conduta ética e transparente. 
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50 anos
de experiência

 +600
empreendimentos 
em todo o Brasil

+10 milhões
m2 de área construída

+500
empregados  
diretos
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A Racional acredita, desde sua fundação, na 
integração entre Engenharia e Construção em todas 
as etapas de um Projeto. Essa convicção fez com 
que ao longo de meio século, desenvolvesse uma 
competência ímpar na formulação de soluções em 
logística e processos construtivos. Essa inteligência, 
incorporada aos projetos executivos, principalmente 
desde a etapa da pré-construção, permite que a 
Racional atue de forma efetiva na viabilização dos 
negócios de seus clientes.

 

MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO 

Conheça aqui em que formatos e modalidades 
a Racional pode ser contratada:

 ■ General Contractor

 ■ Construction Manager at Risk (CM@Risk)

 ■ Design & Build (D&B)

SERVIÇOS

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.

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.

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.

A RACIONAL ATUA EM TODO O CICLO DE VIDA DOS PROJETOS:
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MERCADOS DE ATUAÇÃO 
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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. 

INDUSTRIAL

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

INFRAESTRUTURA

Aeroportos
Logística

CIÊNCIA & TECNOLOGIA

Centros de P&D
Projetos Especiais

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

SHOPPING CENTERS  
& VAREJO

Shopping centers 
Varejo
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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, engajando os colaboradores a adotarem 
esses princípios no desempenho de suas funções. 

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 

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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CAMPEÃ EM CONSTRUÇÃO PESADA –  
ISTOÉ DINHEIRO

A 18ª edição do ranking “As Melhores da 
Dinheiro”, referência no mercado editorial 
brasileiro, destacou a Racional Engenharia como 
vencedora da categoria “Construção Pesada”. 
A premiação, feita a partir de estudo das mil 
empresas do Brasil, divididas em 30 setores, 
foi conferida à Racional pelo fato de a empresa 
ter apresentado o melhor desempenho, entre 
os players de seu segmento, nas dimensões 
sustentabilidade financeira, recursos humanos, 
inovação e qualidade, responsabilidade 
socioambiental e governança corporativa. 

A Racional Engenharia foi destaque em premiações relevantes do setor em 2021:
RECONHECIMENTOS
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FLORIPA AIRPORT: MELHOR EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL E PROJETO ARQUITETÔNICO

O Aeroporto Internacional de Florianópolis, obra 
em que a Racional construiu o novo terminal de 
passageiros e as vias de acessos, foi reconhecido 
como a melhor Edificação Institucional do ano 
no 8º Prêmio Saint-Gobain Brasil AsBEA de 
Arquitetura, ocasião em que a obra também foi 
a vencedora da categoria “Projeto Arquitetônico”, 
de autoria do arquiteto Mario Biselli. O Boulevard 
14/32, praça de entretenimento localizada em 
frente à entrada do novo terminal, também 
teve destaque: foi a 2ª colocada na modalidade 
Edificação Comercial. A premiação reconhece 
projetos que conciliem conforto e soluções 
inovadoras com a preservação do meio ambiente, 
promovendo a sustentabilidade da construção 
civil brasileira.

Aeroporto Internacional de Florianópolis
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RECONHECIMENTO  
ÀS PRÁTICAS DE SSM 

As boas práticas da Racional em Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente foram novamente reconhecidas 
pelo Hospital Albert Einstein, cliente da Racional 
há mais de 25 anos. No 8º Workshop de SSM e 
Sustentabilidade para Prestadores de Serviços da 
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein (SBIBAE), a Racional foi reconhecida como 
a melhor construtora, premiada com a categoria 
Ouro. Dentre as principais práticas destacadas, 
estão o desempenho em meio ambiente e práticas 
sustentáveis de construção, além das ações de saúde 
ocupacional voltadas ao bem-estar e cuidado com 
os trabalhadores, abrangendo, nesse tema, o rígido 
protocolo adotado no combate à Covid-19.

Clique aqui para conhecer as premiações que a Racional 
recebeu ao longo de seus 50 anos de história.

GALERIA DE PRÊMIOS

Os reconhecimentos à Racional Engenharia, em 2021, somam-se a vários outros, recebidos ao longo de sua 
atuação de meio século. As premiações sempre destacaram os diferenciais da Empresa em diversas frentes, como 
saúde e segurança, qualidade, gestão e disciplina financeira. Todos os prêmios foram importantes, pois serviram de 
estímulo para a contínua busca de superação. Alguns exemplos:
 
PRÊMIOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Concedidos por clientes como a Jaguar Land Rover e Hospital Albert Einstein e pelo SECONCI - 10 prêmios 
conquistados nos últimos quatro anos, em diferentes categorias.

PRÊMIOS FORD
Ford Q1 Award: Nível de excelência da Racional a qualificou para executar obras da Ford internacionalmente.

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 2020, ocupou a 11ª posição, em 
pesquisa anual feita pela revista O Empreiteiro.
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https://racional.com/Racional/Reconhecimentos/
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Para ter agilidade na 
tomada de decisões, a
Racional Engenharia adota 
uma estrutura de
gestão enxuta, flexível e 
colaborativa. Liderada por um 
Comitê Diretor, a Empresa é 
conduzida de forma a se manter
competitiva e eficiente

GOVERNANÇA 
& GESTÃO

04

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

INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA 

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

Clique aqui e saiba mais sobre os Comitês.

CONSELHO 
DA FAMÍLIA

PRESIDÊNCIA
CONSELHO

CONSULTIVO
COMITÊ
DIRETOR

COMITÊ DE ÉTICA

COMITÊS DE GESTÃO

AUDITORIA EXTERNA

FÓRUNS DE ALINHAMENTO
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http://www.racional.com/Racional/GovernancaCorporativa/ArquiteturaGovernanca/
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Para ter agilidade na tomada de decisões, a 
Racional Engenharia adota uma estrutura de 
gestão enxuta, flexível e colaborativa, com 
as operações divididas entre três diretorias, 
lideradas pelo CEO. Esse Comitê Diretor 
conduz a Empresa de forma a mantê-la 
competitiva e eficiente, o que não se restringe 
à revisão de custos, mas que abarcam 
capacidade de solução e competência em 
entregar valor ao cliente.   

 

PRESIDENTE

CEO

CONSELHO CONSULTIVO

DIRETORIA DE ADM.  
& FINANÇAS

DIRETORIA DE 
CONSTRUÇÃO

DIRETORIA DE 
ENGENHARIA & NEGÓCIOS

Comitê Diretor

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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Comportamentos éticos e transparentes são inegociáveis na Racional Engenharia.  
Para informar e orientar colaboradores e terceiros sobre questões de compliance  
e conduta, a Racional Engenharia possui o Programa de Integridade. 

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:

PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Clique aqui para mais detalhes.

PROTEÇÃO E USO  
DE DADOS PESSOAIS 

Entrou em vigor, em agosto de 2021, 
a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), que instituiu novas regras 
para o tratamento da privacidade 
e segurança das informações de 
usuários e clientes, a serem observadas 
por empresas e órgãos públicos.

Para verificar se as práticas nessa área 
estavam de acordo com o estabelecido 
nesse normativo, a Racional Engenharia 
realizou um diagnóstico das rotinas 
e teve todos os seus processos 
certificados por empresa independente 
especializada nesse tema. Além disso, 
instituiu a figura de Encarregado de 
Dados (DPO, na sigla em inglês), em 
linha com as exigências da lei. Com 
isso, a Racional Engenharia assegura 
a conformidade de suas práticas 
e a confiabilidade dos processos, 
governança e gestão de dados pessoais. 
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O cuidado com a segurança e saúde ocupacional é uma das prioridades da 
Racional Engenharia. A Empresa é reconhecida por sua consolidada cultura 
em segurança e se destaca, entre seus pares da construção civil, como por 
suas melhores práticas. Os dados mensurados por indicadores de gestão 
confirmam a efetividade nesse tema: todos estão nas faixas consideradas 
“muito boas” pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Em segurança e saúde ocupacional, as rotinas adotadas incluem: 

 ■ Ações preventivas, como treinamentos e palestras de conscientização, 
campanhas de saúde, vacinação e programas odontológicos para 
colaboradores próprios e contratados. 

 ■ 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. 

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
PREVENÇÃO À COVID-19 

Os protocolos e medidas adotadas no auge da pandemia da Covid-19, 
em 2020, para proteger a saúde e zelar pelo bem-estar de colaboradores 
diretos e indiretos, foram mantidos. 

Grupos de risco, conceito que abarca os maiores de 60 anos, grávidas e 
pessoas com doenças crônicas, principalmente respiratórias, trabalharam 
de suas casas, modelo também instituído para funções que permitiam o 
trabalho remoto, como as desempenhadas pelos funcionários alocados no 
Escritório Central. O sucesso do home office para as funções administrativas 
fez com que o modelo passasse a ser incorporado, oferecendo a 
possibilidade de o colaborador trabalhar de forma remota um dia na 
semana. Essa prática foi formalizada por meio de uma política específica. 

As pessoas que permaneceram na linha de frente das operações, nas 
obras, seguiram observando as regras de distanciamento instituídas e 
os cuidados com a higiene, em especial com equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e uniformes, além da assepsia das mãos, com o uso 
frequente de álcool gel. Entre as outras medidas, estão o uso de máscaras 
cirúrgicas nos ambientes de trabalho, intensificação de campanhas 
e informação sobre prevenção, e realização dos Diálogos Diários de 
Segurança (DDS) ao ar livre.

O monitoramento das informações relacionadas à pandemia, bem 
como a tomada de decisões sobre medidas adicionais ou sobre ajustes 
pontuais nas operações, em decorrência de algum evento inesperado, 
continuou centralizado no Comitê de Crise, grupo formado pelos 
diretores e líderes de áreas.

Clique aqui para conhecer nossos indicadores de SSO
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MEIO AMBIENTE

Cada um dos Projetos desenvolvidos pela Racional 
Engenharia possui um Plano de Sustentabilidade, feito 
sob medida para as características de cada obra, para 
minimizar os impactos das operações no entorno. 
Adicionalmente, a Empresa possui, nos canteiros 
de obras, equipes de Meio Ambiente. Formadas por 
engenheiros e técnicos especializados nesse tema, 
essas estruturas focam seus trabalhos principalmente 
na gestão dos resíduos sólidos gerados nas rotinas 
de trabalho, adotando um sistema de gestão voltado 
a reduzir, reutilizar ou reciclar os materiais assegurar 
que tenham a destinação adequada, o que inclui: 

 ■ Processos: todos os canteiros possuem baias 
separadoras, para que os resíduos sejam 
descartados de acordo com as características que 
apresentam. 

 ■ Capacitação: conscientização dos funcionários dos 
canteiros, por meio de treinamentos e palestras, 
e pelos Diálogos Semanais de Meio Ambiente 
(DSM).

 ■ Políticas: insumos são adquiridos com atenção 
à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
lei que institui responsabilidades na gestão dos 
materiais, com o objetivo de reduzir o uso de 
aterros e promover a logística reversa de resíduos 
pós consumo.  

 ■ Verificação: controle e gerenciamento dos 
resíduos feitos por meio de ferramenta eletrônica 
(NetResíduos), que analisa a documentação das 
empresas contratadas para transporte e destinação 
dos materiais gerados nas obras. Também são 
acompanhados os Comprovantes de Transporte 
de Resíduo (CTR) ou Manifestos de Transporte de 
Resíduos (MTR) de todas as obras. Esses são os 
documentos que registram a correta destinação 
dos resíduos gerados, com informações sobre o 
material, gerador, transportador e destino.

 ■ Auditorias: acompanhamento das verificações 
feitas por terceiros, além das realizadas para a 
obtenção do selo LEED (mais informações aqui)  
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GESTÃO AMBIENTAL

A Racional Engenharia tem alcançado progressos contínuos na gestão dos 
resíduos das obras, medidos por meio do Índice de geração de Resíduos 
da Construção Civil (IgRCC). Em 2021, esse indicador registrou 0,029, valor 
que, além de ser o menor desde 2019, está abaixo da média do setor. Já 
em relação ao encaminhamento à reciclagem, 84% dos materiais foram 
destinados para essa finalidade, melhor marca dos últimos três anos, 
também superando a média setorial, de 20%. 

PROJETOS COM CERTIFICAÇÃO LEED

A Racional foi uma das pioneiras na certificação 
de construções sustentáveis no Brasil. Possui 
16 Projetos com a certificação LEED, além de 
oito obras em curso, em 2021, que buscam essa 
certificação, o que confere à Empresa um dos 
maiores portfólios de edifícios verdes do país. 

Conheça os Projetos da Racional 
com a certificação LEED aqui.RESÍDUOS DE OBRAS

Índice de geração de Resíduos 
da Construção Civil (IgRCC)

Desvio de aterros sanitários para encaminhamento à reciclagem

Fonte: *ABRELP e ** ABRECOM

2018 2019 2020 2021

0,215

0,059 0,057
0,029 20% 76% 80% 84%

Média construção civil no Brasil Racional

2019 2020 2021
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O cuidado com a saúde e o bem-estar 
dos colaboradores diretos e indiretos 
continuou entre as prioridades de gestão 
de pessoas em 2021. Todos os protocolos 
e medidas adotados no ano anterior foram 
mantidos, já que se mostraram efetivos na 
prevenção e acompanhamento de casos.  

Destaca-se, também, a ampliação das 
equipes, tanto por meio da retomada do 
programa Trainee, quanto pela criação de 
novas vagas de trabalho, acompanhando 
a expansão das operações. Dos 467 
colaboradores diretos que compunham o 
quadro de pessoas da Empresa, no fim de 
2021, 40% ingressaram ao longo do ano. 

PESSOAS

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

<30 anos De 30 a 50 anos >50 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021

29 30 30
26

23 23

56 56 57

63
68

64

15 14 13 11 10
13

467 colaboradores diretos, dos quais 134 contratados no período. 
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O crescimento da Empresa também  
trouxe oportunidades de promoção e 
desenvolvimento dos colaboradores:  

67 deles foram promovidos no período.  
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Programa Trainee: retomado em 2021, o programa 
de Trainee atraiu mais de 1.100 candidatos. Por meio 
dele, a Racional busca oferecer experiência prática e 
formar jovens para sua futura geração de lideranças. 
Foram contratados sete candidatos, dos quais dois 
já eram estagiários da Empresa. Os jovens vêm 
atuando nas áreas de Produção e PCP (Planejamento 
e Controle da Produção). 

Reconhecimento: a permanência dos colaboradores 
na Racional por muitos anos é uma das características 
que marcam as equipes. Para reconhecer a 
lealdade e o engajamento dessas pessoas, além 
do compromisso de sempre buscar crescer 
profissionalmente dentro da Empresa, todos os anos 
é feita uma homenagem às que têm mais tempo de 
casa. Em 2021, 15 colaboradores receberam essa 
distinção: nove deles em comemoração aos 10 anos 
de permanência, um, por 20 anos de trabalho e cinco, 
pela soma de 30 anos de dedicação à Racional.    

PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Promoções e mérito: reconhecer os talentos internos 
é uma premissa da gestão de Recursos Humanos. Por 
meio dela, a Racional materializa o reconhecimento 
às contribuições dos colaboradores para o sucesso 
da Empresa e o alinhamento aos valores que moldam 
sua atuação. Por isso, sempre que possível, as 
posições que surgem são preenchidas com talentos 
internos. Em 2021, foram feitas mais de 90 ações de 
reconhecimento, das quais 67 foram promoções de 
colaboradores, e 26, de mérito. 

Gestão de Desempenho: é uma das ferramentas 
de gestão de pessoas que, além de identificar 
o atingimento das metas e a aderência dos 
colaboradores aos valores da Racional, busca 
estimular um ambiente meritocrático, que promove o 
aprendizado contínuo e o desenvolvimento profissional.

Remuneração variável: todos os colaboradores 
diretos contratados formalmente, não incluindo 
temporários, estagiários e aprendizes, receberam 
parcela adicional de remuneração, dentro do Programa 
de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Essa 
prática, em um ano em que a Racional alcançou 
bons resultados financeiros, é um reconhecimento à 
contribuição dos funcionários para o cumprimento das 
metas de negócios.  
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