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Mensagem
do Presidente

Trabalhar na Racional requer, no mínimo, duas condições essenciais: a determinação 
no fazer e a excelência no desempenho. Os nossos clientes têm certeza de que vão 
encontrar uma rara confi abilidade e competência de uma equipe apta a superar os 
maiores desafi os, e esses são os nossos diferenciais há 37 anos. 

Vivemos agora novos tempos, sinônimo de novas oportunidades. É um momento 
positivo que também apresenta outros desafi os. O mercado da construção civil 
testemunha dias como há mais de duas décadas não via. 

Durante este período marcado pela escassez de investimentos, aprendemos a dar 
passos seguros. Nos últimos três anos, várias e expressivas construtoras ingressaram 
por caminhos que, de imediato, promoveram altíssimos investimentos, com destaque 
à área residencial. Este não é o nosso negócio, como sabem. Não competimos nesse 
mercado, mas concorremos nos recursos: são, basicamente, os mesmos profi ssionais 
em iguais segmentos de insumos da construção – que, segundo analistas, não estavam 
preparados para a demanda provocada por esse aquecimento. 

Estamos atentos às mudanças que vêm ocorrendo no mercado e crescendo, sem 
dúvida – de 2006 para 2007, foram mais de 50%, uma marca invejável. Queremos 
e vamos continuar crescendo junto com nossos clientes, mas não queremos, e não 
vamos, crescer de forma desenfreada.Temos experiência sufi ciente para saber que 
ciclos – ainda que de crescimento – têm suas turbulências, e fazemos movimentos 
responsáveis e sustentáveis, com a marca Racional.

A Racional tem seus valores, sua cultura. Aqui as pessoas não são números, são 
reconhecidas pelos nomes, caráter e trajetória, sempre recebem respostas claras aos 
seus questionamentos. Temos uma relação ética com a nossa equipe e, ainda que 
dentro de uma carga pesada de trabalho, conseguimos construir um ambiente de 
respeito e valorização dos profi ssionais. Somos rigorosamente responsáveis nas ações 
com nossos clientes e colaboradores, e pensamos no longo prazo. Esta é a raça da 
Racional, que não titubeia diante de desafi os e, melhor, se alimenta deles para seguir 

adiante.

Newton Simões

Presidente
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Desempenho
Operacional

A Racional se confi gurou ao longo da sua trajetória atuando em seis segmen-

tos: Industrial, Shopping Centers e Varejo, Corporativo, Telecom, Hotéis e 

Hospitais, Educação e Cultura, desenvolvendo para cada segmento processos 

de gestão voltados para garantir seu máximo desempenho.

A proporção de cada segmento em nosso portfólio segue a evolução da eco-

nomia.

 Evolução do Portfólio
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2004 2005 2006 2007

Industrial

Shopping Centers e Varejo

Corporativo

Telecom

Hotéis e Hospitais

Educação e Cultura

* A receita equivalente ou faturamento equivalente é a medida que demonstra o valor total dos 
serviços executados nos contratos de construção sob a responsabilidade da Racional, considerando 
o faturamento da Racional e, eventualmente, materiais e serviços que possam ser faturados 
diretamente ao Cliente.

RECEITA EQUIVALENTE*
(em milhões de R$)

2004 2005 2006 2007 2008
(*Projeção)

266,70

318,43

356,66

515,45

665,43

RESULTADO LÍQUIDO
(em milhões de R$)

1,23
1,86

5,61
6,62

15,78

2004 2005 2006 2007 2008
(*Projeção)

EBITDA
(em milhões de R$)

2004 2005 2006 2007 2008
(*Projeção)

2,36

4,79

7,07

12,11

23,76

2004 2005 2006 2007 2008
(*Projeção)

12,17

15,06

18,49

31,10

40,76

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
(em milhões de R$)
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Demonstrações
Financeiras 2007

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos

D
O

A
R

Balanços Patrimoniais

BP

Demonstrações de Resultados

D
RE

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

D
M

PL

Notas Explicativas

N
E

RE

Receita Equivalente - Anexo valor total dos serviços executados

PA
Parecer da Auditoria
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B
P

4
5
6

7

Nota
Explicativa

8.302
50.576
27.105
3.510

863
2.001
3.045

131

95.533

2007

TOTAL DO ATIVO 171.340 44.449

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 171.340 44.449

CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações fi nanceiras
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Impostos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Outros créditos a receber
Outras contas a receber

Total do ativo circulante

ATIVO

4.525
11.955
10.220
8.510

851
454

2.800
218

39.533

2006

13

11

12

Nota
Explicativa

8.379
2.282

62.063
2.688
2.189
2.952

983

81.536

2007

CIRCULANTE
Fornecedores
Cauções e retenções
Adiantamentos de clientes - obras
Salários e encargos sociais
Impostos a recolher
Imposto de renda e contribuição social a recolher
Outras contas a pagar

Total do passivo circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.591
1.951
5.658
2.010
1.410
1.181
3.444

21.245

2006

6
7

8
9

10

9
24

126
-

70.998
4.357

293

75.807

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
 Cauções trabalhistas
 Outros cauções judiciais
 Contas a receber de partes relacionadas
 Outros créditos a receber
Permanente:
 Investimentos
 Imobilizado
 Intangível

Total do ativo não circulante

6
-
1

790

2.808
1.063

248

4.916

11
6

1.519
738

2.257

NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
 Impostos a recolher
 Contas a pagar - empresas coligadas

Total do passivo não circulante

1.857
2.678

4.535

15
15

25.389
54.966
7.192

87.547

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de reavaliação
Lucros acumulados

Total do patrimônio líquido

12.000
-

6.669

18.669

Balanços Patrimoniais
Levantados em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

(em milhares de Reais)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
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R

E

Nota
Explicativa 2007 2006

216.933
(12.542)

(31)

204.360

RECEITA BRUTA
Receitas de prestação de serviços
Impostos sobre serviços
Deduções de receitas

163.684
(10.230)

(1.190)

152.264Receita Líquida

8

(18.951)
(276)

(1.392)

10.485

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas e comerciais
Depreciação e amortização
Resultado de participação em sociedades controladas

Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

(11.424)
(186)
1.505

8.385

14 (4.309)

6.623

Imposto de renda e contribuição social

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(2.380)

5.608

(43)

10.932

(DESPESAS) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social

7

7.988

3.665
(3.175)

10.975

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

Lucro Operacional

1.129
(1.533)

7.981

Lucro Bruto

(173.256)

31.104

Custos dos serviços prestados (133.774)

18.490

Demonstrações do Resultado
para os Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

(em milhares de Reais)
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D
M

PL

Nota
Explicativa

Reserva de
reavaliação

Capital
Social Total

Lucros
acumulados

12.000 - 6.669

Saldos em 31 de Dezembro de 
2005 (Não auditados)

Dividendos distribuidos 1º de maio
de 2006
Lucro líquido do exercício

Saldos em 31 de Dezembro de 2006

-

-
-

12.000

-
-

14.161

(1.100)
5.608

2.161

(1.100)
5.608

18.669

25.389 54.966 7.192

Aumento de capital
com invetimentos aportados
Dividendos distribuídos em 31 de 
maio de 2007
Dividendos distribuídos em 29 de 
agosto de 2007
Reserva de reavaliação em
controladas
Lucro Líquido do exercício

Saldos em 31 de Dezembro de 2007

15

15

15

15

-

-

-

54.966
-

13.389

-

-

-
-

13.389

(1.100)

(5.000)

54.966
6.623

-

(1.100)

(5.000)

-
6.623

87.547

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
para os Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

(em milhares de Reais)
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D
O

A
R

8

15

Nota
Explicativa

6.623

-
96

561

1.392
276

2.278
1.996
3.503
6.100

39.533
95.533

21.245
81.536

638

8.948

56.000

60.291

9.586

13.877

2007

(REDUÇÃO) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(REDUÇÃO) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(4.291)

(4.291)

16.014

16.014

ORIGENS DE RECURSOS
Das operações:
 Lucro líquido do exercício
 Itens que não afetam o capital
 circulante líquido:
  Baixa de investimentos - imóveis destinados  
  à venda
  Venda de bens do imobilizado
  Juros incorridos - PAES
  Resultado de participação em sociedades  
  controladas
  Depreciações e amortizações

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Redução do passivo não circulante
Aquisição de investimentos
Aquisição de imobilizados e intangíveis
Dividendos distribuídos

REPRESENTADA POR
Ativo circulante:
 No início do exercício
 No fi m do exercício

Passivo circulante:
 No início do exercício
 No fi m do exercício

De terceiros:
 Redução do ativo não circulante

Total das operações

Total das origens

Total das aplicações

5.608

141
-

283

(1.505)
186

1.258
-

394
1.100

12.978
39.533

10.704
21.245

14.053

4.713

26.555

10.541

18.766

2.752

2006

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
para os Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

(em milhares de Reais)
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1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Racional Engenharia Ltda. (“Sociedade”) tem como objeto social o gerenciamento 
e a execução de obras ligadas ao ramo de construção civil, atuando predominante-
mente como construtora.
Adicionalmente, a Sociedade participa na CCN - Centro de Convenções S.A., na CCN 
Torre Norte Administração e Locação de Bens Ltda., na CCN Torre Sul Administração 
e Locação de Bens Ltda., na SP Judas SCP Ltda., no Consórcio Lucas do Rio Verde, 
Consórcio Racional Delta Recoma e Consórcio Racional Delta.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Na elaboração das demonstrações fi nanceiras é necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos e passivos e outras transações. As demonstrações fi nanceiras 
da Sociedade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção de vidas úteis do 
ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes e determinações 
de provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem 
apresentar variações em relação às estimativas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações fi nancei-
ras são apresentadas a seguir:

a) Ativos circulante e não circulante
A provisão para perdas na realização de créditos foi constituída com base na avaliação 
acerca da situação específi ca de cada cliente e respectivas garantias oferecidas e é 
considerada sufi ciente pela Administração para cobrir as possíveis perdas na realiza-
ção dos créditos.
Os demais ativos são demonstrados pelo valor de custo ou realização, incluindo, quan-
do aplicável, as atualizações monetárias e os rendimentos proporcionais auferidos até 
as datas de encerramento dos balanços.

b) Imobilizado e intangível
Apresentados ao custo de aquisição ou construção, deduzido de depreciações ou 
amortizações acumuladas. As depreciações e amortizações são calculadas pelo mé-
todo linear, às taxas anuais mencionadas na nota explicativa nº 9, com base na vida 
útil-econômica estimada dos bens.

Notas Explicativas às demonstrações fi nanceiras
para os Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicados de outra forma)
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c) Passivos circulante e não circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos, até as datas de en-
cerramento dos balanços.

d) Provisão para imposto de renda e contribuição social
As provisões são constituídas com base em alíquotas e lucros tributáveis ajustados 
conforme legislação específi ca.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, o saldo está composto conforme se-
gue:

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

6. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os saldos das operações mantidas com partes relacionadas são como segue:

Bradesco FIF - Target 1
CDB/CDI Itaú Compromissada DI
Santander CDB/CDI pós
Santander FI Renda Fixa Institucional
Debêntures Compromissada/CDI – Unibanco
Unibanco CDB/CDI
Fundo HG FIC FIM
Votorantim CDB/CDI
Bradesco - aplicação compromissada CDB/CDI

-
11.041
6.407

-
2.454
9.428

10.228
7.378
3.640

2007

472
6.057
4.387
1.039

-
-
-
-
-

2006

50.576 11.955

Ativo:
  Racicorp Comércio e Participações Ltda.
  Associação Nova Atitude
  Centeranel 1 Participações Ltda
  Centeranel 3 Participações Ltda

 Circulante
 Não circulante

Passivo:
 CCN - Centro de Convenções S.A.

3.510
-
1

125

3.510
126

738

2007

8.510
1
-
-

8.510
1

2.678

2006

3.636 8.511

Contas a receber de clientes
Serviços executados a faturar

Provisão para perdas na realização de créditos

19.842
7.705

(442)

2007

10.220
-

-

2006

27.547

27.105

10.220

10.220

A Racicorp Comércio e Participações Ltda. (“Racicorp”), controladora da Sociedade, 
garante que pagará o mútuo contraído com a Sociedade, incluindo toda e qualquer 
despesa de multa e acessória relativa à dívida, conforme estabelecido no artigo 822 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro, durante o 
exercício de 2008.

O contrato de mútuo com a Racicorp não prevê a incidência de encargos fi nancei-
ros.

7. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

O Consórcio Racional Delta representa uma operação conjunta com a Delta Constru-
ções Ltda., tendo como objeto de sua constituição a construção e a implementação, 
em regime de empreitada integral a preço global e prazo determinado, de uma fábri-
ca para o Ministério da Ciência e Tecnologia, no Estado do Rio Grande do Sul, a serem 
concluídas em julho de 2008.

O Consórcio Racional Delta Recoma representa uma operação conjunta com a Delta 
Construções Ltda. e a Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda., tendo como 
objeto de sua constituição a construção e a implementação, em regime de empreita-
da integral a preço global e prazo determinado, do estádio olímpico João Havelange, 
no Estado do Rio de Janeiro, concluídas em julho de 2007. 

O saldo a receber com a Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda. refere-se 
a aportes de responsabilidade desta realizados pela Sociedade durante a construção 
do estádio, conforme contrato de confi ssão de dívida fi rmado por esta em favor da 
Sociedade em 31 de outubro de 2007.

8. INVESTIMENTOS
São representados por:

CCN - Centro de Convenções S.A.
SCP Racional - CCN - Centro de Convenções S.A.
Centeranel 1 Participações Ltda.
Centeranel 2 Participações Ltda.
Centeranel 3 Participações Ltda.
CCN Torre Norte Administração e Locação de Bens Ltda.
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda.
SP Judas SCP Ltda.
Outros

490
1.996
7.737
1.515

59.102
5
5

73
75

2007

2.701
-
-
-
-
-
-
-

107

2006

70.998 2.808

Consórcio Racional Delta
Consórcio Racional Delta Recoma
Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda.

Circulante
Não circulante

1.866
-

1.179

3.045
-

2007

2.800
790

-

2.800
790

2006

3.045 3.590
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Os investimentos em 31 de dezembro de 2007 são como segue:

O CCN - Centro de Convenções S.A. (“CCN”) tem como objeto social a exploração 
do Centro de Convenções da cidade do Rio de Janeiro, incluindo as atividades de 
operação. A controlada iniciou suas atividades operacionais no início do segundo 
semestre de 2007. 

A SCP Racional – CCN Centro de Convenções S.A. tem como objetivo viabilizar a 
exploração mencionada anteriormente, através da construção do Centro de Conven-
ções pela Sociedade. O saldo em 31 de dezembro de 2007 refere-se, substancialmen-
te, a contas a receber com a parte relacionada CCN, que será realizado por aporte de 
capital ou resultados futuros na exploração do Centro de Convenções.

O resultado na participação mantida na SP Judas SCP Ltda. é registrado quando do 
recebimento. 

As demais investidas referem-se a futuros projetos da Sociedade, estando, portanto, 
em fase pré-operacional.

9. IMOBILIZADO
É composto por:

10. INTANGÍVEL
É composto por: 

CCN - Centro de Convenções S.A 2.701 99,97 490 (2.211) 490 (2.211)
SCP Racional – CCN - Centro de Convenções S.A. - 100,00 1.996 66 1.996 66
Centeranel 1 Participações Ltda. 3.620 99,99 7.737 - 7.737 -
Centeranel 2 Participações Ltda. 709 99,99 1.515 - 1.515 -
Centeranel 3 Participações Ltda. 9.062 99,99 59.102 - 59.102 -
CCN Torre Norte Adm. e Locação de Bens Ltda. 5 99,99 5 - 5 -
CCN Torre Sul Adm. e Locação de Bens Ltda. 5 99,99 5 - 5 -
SP Judas SCP Ltda. - 54,00 - 135 73 753
Outros - - - - 75 -

Total     70.998 (1.392)

Máquinas e equipamentos 10 738 (189) 549 370
Móveis e utensílios 10 54 (13) 41 16
Equipamentos de informática 20 950 (475) 475 212
Veículos 20 29 (1) 28 -
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 616 (189) 427 465
Imobilizado em andamento - 2.837 - 2.837 -

  5.224 (867) 4.357 1.063

Software 20 512 (219) 293 248

Descrição dos
investimentos

Milhares de ações
ordinárias/cotas

possuídas

Custo

Custo

Participação
no Capital

integralizado - %

Taxa anual de 
depreciação - %

Taxa anual de 
amortização - %

Lucro (prejuízo)
líquido

do exercício

Depreciação 
acumulada

Amortização 
acumulada

Valor do
investimento

Líquido

Líquido

Resultado de 
equivalência 
patrimonial

Líquido

Líquido

Patrimônio
líquido

2007

2007

2006

2006

11. IMPOSTOS A RECOLHER

Durante o exercício de 2003, a Sociedade aderiu ao PAES, estabelecido através da Lei 
nº 10.684, tendo declarado na ocasião todos os seus débitos de COFINS referentes ao 
aumento da alíquota de 2% para 3%, a partir do exercício de 1999, estipulado pela 
Lei nº 9.718/98. As condições mais vantajosas para amortização da dívida, entre elas 
o alongamento do prazo de pagamento e a mudança de indexador (Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia - SELIC para Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP), foram 
fatores determinantes para a adesão ao programa.

12. OUTRAS CONTAS A PAGAR

(a) Representa uma operação conjunta da Sociedade com a Delta Construções Ltda. 
e a Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda., com as participações de 19%, 
65% e 16%, respectivamente, tendo como objeto de sua constituição a construção 
e a implementação, em regime de empreitada integral a preço global e prazo de-
terminado, do Estádio João Havelange, no Estado do Rio de Janeiro, para os Jogos 
Panamericanos realizados em julho de 2007.

A Sociedade registrou durante os exercícios de 2007 e de 2006 os seguintes valores 
no resultado provenientes dessa operação conjunta:

Circulante:
 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
  COFINS a recolher
 Programa de Integração Social - PIS a recolher
 Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher
 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a recolher
 COFINS a recolher - Programa de Parcelamento Especial – PAES
Outros

Não circulante-
 COFINS a recolher – PAES

Consórcio Racional Delta Recoma (a)
Consórcio Lucas do Rio Verde (b)
Outros

Receita de prestação de serviços
ISS
Custos dos serviços prestados
Despesas fi nanceiras, líquidas

926
225
239
342
338
119

2.189

1.519

253
283
447

983

-
-

(5.734)
(481)

(6.215)

2007

2007

2007

526
136
205
143
338
62

1.410

1.857

3.444
-
-

3.444

5.292
(346)

(10.637)
(279)

(5.970)

2006

2006

2006
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(b) Representa uma operação conjunta da Sociedade com a Construções e Comércio 
Camargo Corrêa S.A., com as participações de 50% cada uma, tendo como objeto 
de sua constituição a construção e a implementação, em regime de empreitada inte-
gral a preço global e prazo determinado, de um imóvel industrial no Estado de Mato 
Grosso, a ser concluído em outubro de 2008.

A Sociedade registrou durante o exercício de 2007 os seguintes valores no resultado 
provenientes dessa operação conjunta:

13. ADIANTAMENTO DE CLIENTES – OBRAS
Representa valores antecipados dos clientes por conta das obras em andamento, a 
serem apropriados ao resultado conforme cronograma físico-fi nanceiro das obras.

14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
A Sociedade está inserida no regime de tributação pelo lucro real e os débitos nas 
demonstrações do resultado de R$4.309 (R$2.380 em 2006) referem-se às despesas 
efetivas dos respectivos impostos ajustados às adições e exclusões conforme reconci-
liação a seguir:

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O capital social, no montante de R$25.389 em 31 de dezembro de 2007 (R$12.000 
em 31 de dezembro de 2006), é representado por 25.388.756 cotas com valor nomi-
nal de R$1,00 cada uma (12.000.000 de cotas em 31 de dezembro de 2006). A Raci-
corp Comércio e Participações Ltda. (“Racicorp”) detém 99,997% do capital social.
Em 20 de setembro de 2007, a Racicorp efetuou aumento de capital no montante 
de R$13.389, através de seus investimentos nas empresas Centeranel 1 Participações 
Ltda., Centeranel 2 Participações Ltda e Centeranel 3 Participações Ltda.
Subseqüentemente ao aumento do capital, as empresas procederam à reavaliação 
dos seus terrenos, resultando na constituição de reserva de reavaliação refl exa na 
Sociedade, no montante de R$54.966.

Receita de prestação de serviços
ISS
Custos dos serviços prestados
Despesas fi nanceiras, líquidas

7.238
(264)

(4.043)
(92)

2.929

2007

Reconciliação entre o imposto de renda e a contribuição social calcula-
dos à alíquota efetiva:
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal - %

Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal
Efeito de exclusões(inclusões) permanentes
Imposto de renda e contribuição social debitados ao resultado
do exercício

10.731
34%

3.648
661

4.309

2007

7.988
34%

2.716
(336)

2.380

2006

Nas Assembléias Gerais Ordinárias realizadas em 31 de maio e 29 de agosto de 2007, 
a Sociedade distribuiu dividendos nos montantes de R$1.100 e R$5.000, respectiva-
mente.

16. PROCESSOS EM ANDAMENTO
A Sociedade está envolvida em processos de natureza trabalhista no montante de 
R$438 (R$180 em 31 de dezembro de 2006).
Adicionalmente, com base na avaliação efetuada por seus assessores jurídicos exter-
nos, a Sociedade possui eventuais exposições no montante aproximado de R$ 15.600 
(R$7.700 em 31 de dezembro de 2006).
Referidos assessores jurídicos consideram possíveis as chances de êxito para a Socie-
dade, razão pela qual não foi constituída provisão naquelas datas.

17. COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, existe cobertura de seguros contra incêndio, 
roubo, colisão e riscos diversos sobre os bens da Sociedade, em valor considerado 
sufi ciente pela Administração para cobrir eventuais sinistros.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, não há instrumentos fi nanceiros que não 
estejam registrados contabilmente pela Sociedade.
Os valores do ativo e passivo, entre os quais indicados como aplicações fi nanceiras, 
encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de dezembro de 2007 e de 
2006, e correspondem, aproximadamente, ao seu valor de mercado, exceto os saldos 
com partes relacionadas conforme mencionado na nota explicativa nº 6.
Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, não há instrumentos fi nanceiros na forma 
de derivativos.

19. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA NO BRASIL – LEI Nº 11.638/07
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, que modifi ca alguns 
dispositivos da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976). De forma geral, a nova Lei requer a harmonização das práticas contábeis ado-
tadas no Brasil com os padrões contábeis internacionais estabelecidos pelas normas 
emitidas pelo “International Accounting Standard Board”.
A Administração da Sociedade está analisando os impactos das alterações introduzi-
das pela nova Lei, principalmente quanto à criação de novos subgrupos de contas, à 
introdução de novos critérios para classifi cação e avaliação de instrumentos fi nancei-
ros e ao conceito de ajuste ao valor presente para as operações ativas e passivas de 
longo prazo e para as relevantes de curto prazo. Os eventuais impactos das alterações 
introduzidas pela nova Lei serão reconhecidos no decorrer de 2008.
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A apresentação dos dados é considerada relevante pela Sociedade, visto que a receita 
bruta deixou de ser o indicador do volume de atividades para grande parte das em-
presas do setor de construção civil. Devido aos benefícios fi scais e novas formas de 
contratação dos serviços de construção muito mais voltados aos chamados “Open Ba-
sis Contracts”, grande parte dos valores dos materiais e dos serviços subcontratados 
tem sido faturada diretamente aos proprietários das obras/clientes, restando apenas 
uma parte do valor das obras para as construtoras faturarem. Por essa razão, estamos 
apresentando a demonstração do valor dos serviços prestados como indicadora do 
volume de atividade total das obras executadas sob responsabilidade fi nanceira, téc-
nica e administrativa da Sociedade.

Francisco Aurélio Martins
Contador
CRC nº 1 SP 165357/O-0

Serviços executados e administrados pela Sociedade
(receita operacional bruta)
Serviços executados por terceiros e administrados
pela Sociedade

Valor total dos serviços executados sob a
responsabilidade da Sociedade

216.933

298.514

515.447

2007

163.684

192.971

356.655

2006

Demonstrações do Valor Total dos Serviços Executados sob a
Responsabilidade da Sociedade em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

(em milhares de Reais)
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PA

Aos Administradores e Cotistas da

Racional Engenharia Ltda.

São Paulo - SP

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Racional Engenharia Ltda. (“Socieda-

de”), levantados em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, e as respectivas demonstra-

ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de 

recursos para os exercícios fi ndos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade 

de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 

essas demonstrações fi nanceiras.

2. Exceto quanto ao assunto mencionado no parágrafo 3, nossos exames foram 

conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) 

o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de 

transações e os sistemas contábil e de controles internos da Sociedade; (b) a constata-

ção, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as 

informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas con-

tábeis mais representativas adotadas pela Administração da Sociedade, bem como da 

apresentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

3. Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as 

demonstrações fi nanceiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2007 e de 

2006 do Consórcio Racional Delta Recoma. Como conseqüência, não nos foi possível 

concluir sobre os valores registrados no passivo circulante como “Outras contas a pa-

gar” e no resultado do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2007 por conta dessa 

participação, nos montantes de R$ 253 mil e R$ 6.216 mil, respectivamente (R$3.444 

mil e R$5.970 mil registrados respectivamente, no passivo circulante como “Outras 

contas a pagar” e no resultado do exercício de 31 de dezembro de 2006).

4. A Sociedade registrou a maior no resultado do exercício fi ndo em 31 de dezem-

bro de 2007 receitas de serviços prestados (a menor no resultado do exercício fi ndo 

em 31 de dezembro de 2006), em desacordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil. Como decorrência, o lucro líquido do exercício e o patrimônio líquido em 31 de 

dezembro de 2007 estão a maior em aproximadamente R$2.965 mil e R$1.185 mil, 

respectivamente (a menor em aproximadamente R$1.780 mil e R$4.700 mil, respec-

tivamente, em 2006), líquidos dos efeitos tributários.

Parecer dos Auditores
Independentes
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5. Em 31 de dezembro de 2007, a Sociedade não registrou determinadas provi-

sões para perdas com ativos de difícil realização e para contingências de R$10.400 

mil (R$3.000 mil em 31 de dezembro de 2006). Como decorrência, o lucro líquido 

do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2007 está a maior em aproximadamente 

R$4.850 mil (R$2.010 mil em 31 de dezembro de 2006) e o patrimônio líquido está a 

maior em R$6.860 mil (R$2.010 mil em 31 de dezembro de 2006).

6. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos que possam advir da limitação de exames 

descrita no parágrafo 3 e pelos ajustes mencionados nos parágrafos 4 e 5, as demons-

trações fi nanceiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Racional Engenharia 

Ltda. em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, o resultado de suas operações, as mu-

tações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos corresponden-

tes ao exercícios fi ndos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil.

7. Conforme mencionado na nota explicativa nº 8, a Sociedade possui investimento 

em Sociedade por Conta de Participação - SCP com a controlada CCN – Centro de 

Convenções S.A. no montante aproximado de R$2.000 mil em 31 de dezembro de 

2007, que representa, substancialmente, créditos com a controlada que serão realiza-

dos como aporte de capital ou pela geração de resultados na exploração do Centro de 

Convenções, cujos direitos estão concedidos ao CCN – Centro de Convenções S.A..

8. Conforme mencionado na nota explicativa nº 15, em 31 de dezembro de 2007, 

determinadas controladas alteraram a prática contábil para a avaliação de terrenos, 

que passaram a ser registrados com base em valores de reavaliação, em substituição 

ao valor capitalizado.

9. As informações contidas no Anexo - quadro suplementar, referentes ao valor total 

dos serviços executados sob a responsabilidade da Sociedade em 31 de dezembro de 

2007 e de 2006, são apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais e 

não são requeridas como parte das demonstrações fi nanceiras básicas. Essas informa-

ções foram por nós examinadas de acordo com os procedimentos de auditoria men-

cionados no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, 

em todos os aspectos relevantes, em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas 

em conjunto.

São Paulo, 14 de abril de 2008

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Walter Dalsasso 

Auditores Independentes Contador

CRC nº 2 SP 011609/O-8  CRC nº 1 SP 077516/O-9
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