
Relatório
Anual 2008

Demonstrações 
Financeiras

Auditadas por:
Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores independentes





Índice

  Mensagem do Presidente ................................... 2

  Portfólio Estratégico ........................................... 5

  Desempenho Operacional .................................. 7

1



O ano de 2008, certamente ficará registrado na história como marco da ruptura de 
importantes paradigmas econômicos. Um ambiente de forte crescimento global, 
amparado por uma liquidez aparentemente sem limites, foi abruptamente interrompido. 

Neste contexto, vivemos hoje um momento onde as projeções tornam-se um exercício 
complexo ante a incerteza quanto ao novo cenário. 

Este fato, refletindo na propensão a novos investimentos, certamente significará uma 
adaptação de nossa carteira futura de projetos. Entretanto, não observamos impacto 
significativo nas expectativas para o exercício em questão pela qualidade e continuidade 
dos empreendimentos até então contratados. Neste relatório, apresentaremos os 
resultados obtidos no último exercício fiscal os quais, mesmo nas circunstâncias 
mencionadas, foram os maiores de nossa trajetória de 37 anos de atividade. 

Por outro lado, o episódio que abalou a economia internacional provocou também a 
reflexão sobre nossas estratégias, transformando este momento em mais uma preciosa 
oportunidade de autodesenvolvimento. 

  Planejamento Estratégico
Diante deste novo panorama, aprofundamos e debatemos nosso planejamento 
empresarial, o qual é fundamentado em quatro dimensões estratégicas:

  Governança Corporativa
  Marca
  Conhecimento
  Sustentabilidade

Estas dimensões, quase auto-explicativas, podem ser equiparadas aos pontos cardeais que 
orientam nossa “navegação” para o futuro. 

  Segmentação
Buscando maior foco e sinergia com os mercados em que atuamos, reagrupamos os 
segmentos melhor identificados com nossa vocação e talento:

  Industrial
  Comercial
  Logística
  Edificações de Missão Crítica

Mensagem do Presidente
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Para estes segmentos, onde nossa presença vem sendo consolidada há décadas, voltamos 
novos esforços para assegurar e incrementar o desempenho de nossos serviços,  
desenvolvendo e oferecendo soluções criativas e adequadas aos desafi os do momento atual.

  PRqd - Programa Racional de qualidade e desempenho

Concluímos em 2008 um programa fundamental na consolidação de nosso Banco de 
Conhecimentos, o PRqd. 

Chamado de “Programa Racional de qualidade e desempenho”, o PRqd, na sua essência, 
é um modelo de gestão por processos. Partimos do mapeamento dos processos-chave 
que permeiam nossa cultura e experiência de 37 anos de atuação para, em seguida, 
agrupá-los em células e descrevê-los minuciosamente, sempre com a participação dos 
profissionais melhor capacitados a monitorá-los e mensurar seu desempenho. 

  Portfólio Estratégico

Como profissionais e prestadores de serviços altamente críticos, entendemos a 
importância de assegurar nossa confiabilidade junto aos clientes e demais “stakeholders”. 

Além de preservar a liquidez, fortalecemos nossa solidez econômica pelo desenvolvimento 
e incorporação de ativos de alto valor agregado ao patrimônio imobilizado da empresa, 
constituindo assim uma reserva técnica tangível e, ao mesmo tempo, uma importante 
fonte de geração de conhecimento real. 

Planejamos olhando a longo prazo. Colocamos em primeiro lugar nossa missão, visão e 
princípios, tanto em momentos de expansão da economia como nos de retração. 

Encerramos o exercício de 2008 com resultados excepcionais e com o dever cumprido. 
Confiantes,  estamos plenamente ajustados e preparados para atender aos novos desafios 
e assegurar sucesso aos nossos clientes. 

Newton Simões
Presidente
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Centro Empresarial 

RioCidadeNova

CenterAnel Raposo 

CenterAnel Viracopos
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Portfólio Estratégico

Ao aportar ativos de alto valor agregado ao patrimônio imobilizado da empresa, o 

Portfólio Estratégico da Racional constitui uma reserva técnica tangível e uma fonte de 

conhecimento real, reafirmando nossa solidez empresarial.

Em linha com nossa trajetória, fundamentamos o Portfólio Estratégico em conceitos 

inovadores, na evolução da nossa expertise, no aperfeiçoamento da nossa 

vocação e na consolidação da nossa missão de construir edificações e gerenciar 

empreendimentos com alto desempenho.

CenterAnel Raposo 

Centro com área disponível para serviços logísticos com mais de 107 mil m² de 

área construída em 180 mil m² de terreno. A implantação acontece em uma região 

altamente privilegiada em termos estratégicos de logística: entroncamento do Rodoanel 

Governador Mário Covas com a Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, Capital.

CenterAnel Viracopos

Parque logístico idealizado pela Racional com mais de 75 mil m², localizado na 

cidade de Indaiatuba, a 100km de São Paulo, próximo ao aeroporto de Viracopos. 

O projeto prevê dois galpões multiuso, que serão subdivididos em unidades 

modulares e áreas de apoio.

Centro Empresarial RioCidadeNova 

Este complexo de edificações no bairro Cidade Nova, no Rio de Janeiro, é formado 

por um centro de convenções, exposições e feiras com capacidade para receber 

6.000 pessoas, um prédio tombado  destinado à área administrativa e comercial, 

estacionamento para 1.200 veículos, além de dois edifícios corporativos que totalizam 

32.800 m². Um deles, a Torre Norte, já está locado para a SulAmérica Seguros. A Torre 

Sul está em fase de construção.
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Desempenho Operacional
Encerramos o exercício de 2008 com uma receita equivalente de R$ 620 milhões, 
um aumento real de 20% em comparação com a receita anterior. 

Nosso lucro operacional foi de R$ 46,5 milhões, enquanto a geração operacional 
de caixa foi 133% maior que a de 2007*, atingindo R$ 25,4 milhões. 

O faturamento foi obtido a partir de obras nos segmentos:

  Comercial 40%

  Industrial 36%

  Logística 20%

  Edifi cações de missão crítica 4%

*   Medida pelo EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) 
** Ajustado - Vide Notas Explicativas 18.e).

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
(em milhões de R$)

RECEITA EQUIVALENTE
(em milhões de R$)

RESULTADO LÍQUIDO
(em milhões de R$)

EBITDA
(em milhões de R$)
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Levantados em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 (em milhares de Reais)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Balanços Patrimoniais

ATIVO

CIRCULANTE
Caixa e bancos   1.606 8.302
Aplicações fi nanceiras 4 61.335 50.576
Contas a receber de clientes 5 40.466 27.105
Contas a receber de partes relacionadas 6 191 3.510
Impostos a recuperar  710 863
Adiantamentos a fornecedores   3.990 2.001
Outros créditos a receber 7 4.106 3.045
Outras contas a receber  17 131

Total do ativo circulante  112.421 95.533

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:

Depósitos judiciais    17 1.908 33
Contas a receber de partes relacionadas 6 5.880 126

Investimentos 8 68.513 70.998
Imobilizado 9 44.461 4.357
Intangível 10 352 293

Total do ativo não circulante  121.114 75.807

TOTAL DO ATIVO  233.535 171.340

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE
Fornecedores   10.485 8.379
Cauções e retenções   5.118 2.282
Adiantamentos de clientes - obras  16 33.474 63.245
Salários e encargos sociais   5.442 2.688
Impostos a recolher  11 2.653 2.189
Imposto de renda e contribuição social a recolher  3.468 2.952
Provisão para garantia de obras 14 560 -
Outras contas a pagar 12 877 983

Total do passivo circulante  62.077 82.718

NÃO CIRCULANTE
Impostos a recolher 11 1.182 1.519
Certifi cados de recebíveis imobiliários - CRIs 13 75.602 -
Contas a pagar a partes relacionadas 6 - 738
Provisão para contingências 17 431 -
Provisão para perdas em investimentos em controladas 8 1.032 -

Total do passivo não circulante  78.247 2.257

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social  18.a) 25.389 25.389
Reserva de reavaliação 18.b) 54.966 54.966
Lucros acumulados   12.856 6.010

Total do patrimônio líquido  93.211 86.365

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  233.535 171.340

Nota
Explicativa

2007
(Ajustado)

2008

Nota
Explicativa

2007
(Ajustado)

2008
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Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

(em milhares de Reais)

Demonstrações do Resultado

Nota
Explicativa

2007
(Ajustada)

2008

RECEITA BRUTA
Receita de prestação de serviços   299.625 215.751
Imposto sobre serviços  (17.827) (12.542)
Deduções de receitas  - (31)

RECEITA LÍQUIDA  281.798 203.178

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  (235.297) (173.256)

LUCRO BRUTO  46.501 29.922

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS 
Despesas administrativas e comerciais  (21.166) (18.951) 
Depreciações e amortizações  (383) (276)
Resultado de participação em sociedades controladas 8 (577) (1.392)
Provisão para perdas em investimentos em controladas 8 (1.032) -
Outras receitas (despesas)  103 (43)

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  23.446 9.260

RESULTADO FINANCEIRO 
Receitas fi nanceiras   5.901 3.665
Despesas fi nanceiras   (7.472) (3.175)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  21.875 9.750

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 15 (9.029) (4.309)

LUCRO APÓS O IMPOSTO DE RENDA E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  12.846 5.441
Reversão de juros sobre o capital próprio 18.d) 6.462 -

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  19.308 5.441
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Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

(em milhares de Reais)

Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido

Nota
Explicativa

Capital
Social

Reserva de 
reavaliação

Lucros
acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006  12.000 - 6.669 18.669

Aumento de capital com investimentos aportados 18.b) 13.389 - - 13.389

Dividendos distribuídos em 31 de maio de 2007  - - (1.100) (1.100)

Dividendos distribuídos em 29 de agosto de 2007  - - (5.000) (5.000)

Reserva de reavaliação em controladas 18.b) - 54.966 - 54.966

Lucro líquido do exercício originalmente apresentado  - - 6.623 6.623

Ajustes de exercícios anteriores apresentados  de
forma retrospectiva 18.e) - - (1.182) (1.182)

Lucro líquido do exercício ajustado  - - 5.441 5.441

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007  25.389 54.966 6.010 86.365

Dividendos distribuídos sobre resultados anteriores 18.c) - - (6.000) (6.000)

Lucro líquido do exercício  - - 19.308 19.308

Juros sobre o capital próprio 18.d) - - (6.462) (6.462)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008  25.389 54.966 12.856 93.211
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As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007
(em milhares de Reais)

Nota
Explicativa

2007
(Ajustada)

2008

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício  19.308 5.441

Ajustes para reconciliação do lucro líquido com o caixa (consumido nas)
proveniente das atividades operacionais:
Depreciações e amortizações  383 276
Despesa fi nanceira de empréstimos, fi nanciamentos e parcelamentos  438 1.710
Descontos concedidos  268 -
(Reversão) constituição de provisão de liquidação duvidosa 5 (354) 442
Constituição de provisão para garantia em obras 14 560 -
Provisão para contingências 17 431 -
Baixa de bens do ativo imobilizado  - (114)
Baixa de investimentos em controladas  1.908 -
Provisão para perdas em investimentos em controladas 8 1.032 -
Resultado de participação em sociedades controladas 8 577 1.392

  24.551 9.147
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  (13.007) (17.327)
Contas a receber de partes relacionadas  (2.702) 4.875
Impostos a recuperar  153 (12)
Adiantamentos a fornecedores   (1.989) (1.547)
Outros créditos a receber   (1.061) 545
Outras contas a receber  114 87
Depósitos judiciais 17 (1.875) (27)

Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
Fornecedores   2.106 2.788
Cauções e retenções   2.836 331
Adiantamentos de clientes - obras   (29.799) 57.589
Salários e encargos sociais   2.754 678
Impostos a recolher   463 (92)
Imposto de renda e contribuição social a recolher  516 1.771
Outras contas a pagar   (106) (3.178)
Contas a pagar a partes relacionadas  (806) (1.940)

Caixa líquido (consumido nas) proveniente  das
atividades operacionais  (17.852) 53.688

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de bens do ativo imobilizado e de bens intangíveis  (40.546) (3.503)
Aumento de capital em controladas  - (14.616)

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento  (40.546) (18.119)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento de empréstimos, fi nanciamentos e parcelamentos  (679) (460)
Captação de recursos - por emissão de Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários - CRIs 13 75.602 -
Aumento de capital social em 20 de setembro de 2007  - 13.389
Dividendos distribuídos 18.c) (6.000) (6.100)
Pagamento de juros sobre o capital próprio 18.d) (6.462) -

Caixa líquido proveniente das atividades de fi nanciamento  62.461 6.829

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  4.063 42.398

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  58.878 16.480
Caixa e equivalente de caixa no fi m do exercício  62.941 58.878

  4.063 42.398
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Notas Explicativas

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Racional Engenharia Ltda. (“Sociedade”) tem como objeto social o gerenciamento e 
a execução de obras ligadas ao ramo de construção civil, atuando predominantemente 
como construtora.
Adicionalmente, a Sociedade participa na CCN - Centro de Convenções Ltda., na CCN 
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, no Consórcio 
Racional Delta, na CenterAnel 1 Participações Ltda., na CenterAnel 2 Participações 
Ltda., e na CenterAnel 3 Logística e Participações Ltda.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas e estão sendo apresentadas em 
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações.
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, com vigência a partir 
de 1º de janeiro de 2008. Essa Lei alterou, revogou e introduziu novos dispositivos 
à Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e provocou mudanças nas práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Embora a referida Lei já tenha entrado em vigor, algumas 
alterações por ela introduzidas dependem de regulamentação por parte dos órgãos 
reguladores para serem aplicadas pelas Sociedades.
Em 3 de dezembro de 2008, foi promulgada a Medida Provisória nº 449, que 
altera determinados artigos da Lei nº 6.404/76, alguns dos quais alterados pela 
Lei nº 11.638/07.
Em 15 de agosto de 2008, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC aprovou a 
Resolução nº 1.128, que tem como objetivo orientar a preparação e divulgação da 
demonstração dos fl uxos de caixa, conforme requerida pela Lei nº 11.638/07. Visando 
adequar a comparação das demonstrações fi nanceiras, a Sociedade optou pela 
apresentação da demonstração dos fl uxos de caixa referente ao exercício anterior.
A Lei nº 11.638/07 eliminou a possibilidade de reavaliação espontânea de bens; assim 
sendo, conforme opção mencionada no artigo 6º da referida Lei, a Sociedade manteve 
o valor das reservas, anteriormente constituídas até sua respectiva realização.

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

a) Apuração do resultado
As receitas e despesas dos contratos de prestação de serviços são reconhecidas 
com base no regime de competência dos exercícios, apuradas em virtude dos 
custos incorridos em relação aos custos estimados para sua conclusão. Os prejuízos 
conhecidos sobre obras e empreendimentos imobiliários em andamento estão 
provisionados. Eventuais bônus decorrentes de contratos no conceito de preço-alvo 
e preço máximo garantido são reconhecidos ao resultado apenas no encerramento 
das respectivas obras.

ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicados de outra forma)
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b)  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 realização dos créditos.

Os demais ativos são demonstrados pelo valor de custo ou realização, incluindo, 

quando aplicável, as atualizações monetárias e os rendimentos proporcionais 

auferidos até as datas dos balanços.

c) Imobilizado e intangível
Apresentados ao custo de aquisição ou construção, deduzido de depreciações ou 

amortizações acumuladas. As depreciações e amortizações são calculadas pelo 

método linear, às taxas anuais mencionadas nas notas explicativas nº 9 e nº 10, com 

base na vida útil-econômica estimada dos bens.

d) Passivos circulante e não circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 

aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos, até 

as datas dos balanços.

e) Provisão para imposto de renda e contribuição social
As provisões são constituídas com base em alíquotas e lucros tributáveis ajustados 

conforme legislação específi ca.

f) Estimativas
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras é necessário utilizar estimativas para 

contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações fi nanceiras 

da Sociedade incluem, portanto, estimativas referentes a seleção de vidas úteis do 

ativo imobilizado, amortização do intangível, provisões necessárias para passivos 

contingentes e determinações de provisões para imposto de renda, provisões para 

garantia de obras e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações 

em relação às estimativas.
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4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 Em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, o saldo está composto conforme segue:
  
   2008 2007   
 Itaú - aplicação compromissada - CDB - 11.041
 Santander - CDB - 6.407
 Unibanco - debêntures compromissadas - 2.454
 Unibanco - CDB 11.088 9.428
 Fundo HG FIC FIM 9.721 10.228
 Votorantim - CDB 19 7.378
 Bradesco - aplicação compromissada - CDB 34.971 3.640
 Itaú - CDB   5.536          -

  61.335 50.576

 As aplicações fi nanceiras estão sujeitas à atualização mensal de juros médios de    
 101,16% do Certifi cado de Depósito Interbancário - CDI.

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
  2008 2007   

 Contas a receber de clientes 27.048  19.842 
 Serviços executados a faturar 13.506    7.705  
  40.554  27.547  
 Provisão para perdas na realização de créditos      (88)    (442)

  40.466  27.105

 O saldo de contas a receber de clientes, já faturado em 31 de dezembro de 2008,  
 por período de vencimento, está apresentado a seguir:

   2008

 A vencer  12.180
 Vencidas: 
 Até 30 dias  13.125
 De 31 a 60 dias  871
 De 61 a 90 dias  525
 De 91 a 180 dias  259 
 Mais de 181 dias         88

   27.048
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6. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) Os saldos das operações mantidas com partes relacionadas são como segue:
  2008 2007 

 Ativo:  
 Contas a receber de partes relacionadas:  
 Racicorp Comércio e Participações Ltda. 5 3.510
 CCN - Centro de Convenções Ltda. 5.880 -
 CenterAnel 1 Participações Ltda. 1 1
 CenterAnel 3 Logística e Participações Ltda.    185    125 
  6.071 3.636

 Circulante 191 3.510
 Não circulante 5.880 126
  
 Passivo:  
 Contas a pagar a partes relacionadas:  
 CCN - Centro de Convenções Ltda.        -    738
 

 b) Conforme mencionado na nota explicativa nº 13, a Sociedade celebrou 
contrato 
 de locação pela PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda. O início da locação ocor-  
 rerá em janeiro de 2010.

7. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
  2008 2007 
  
 Consórcio Racional Delta - MCT 4.034 1.866
 Recoma Construções Comércio Indústria Ltda. - 1.179
 Outros créditos a receber      72        -
  

  4.106 3.045

O Consórcio Racional Delta representa uma operação conjunta com Delta 
Construções 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 fábrica para o Ministério da Ciência e Tecnologia 
(“MCT”), no Estado do Rio Grande do Sul.
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8. INVESTIMENTOS
São representados por:

  2008 2007  
 CCN - Centro de Convenções Ltda. - 490
 SCP Racional - CCN - Centro de Convenções Ltda. - 1.996
 CenterAnel 1 Participações Ltda. 7.755 7.737
 CenterAnel 2 Participações Ltda. 1.558 1.515
 CenterAnel 3 Logística e Participações Ltda. 59.098 59.102
 CCN Administração e Locação de Bens Ltda. 5 5
 CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. 5 5
 SCP SP Judas Ltda. 92 73
 Outros          -        75  
  68.513 70.998

 Os investimentos e a provisão para perdas em investimentos em controladas em 
 31 de dezembro de 2008 são como seguem:
 Descrição dos Milhares de ações Participação Patrimônio Lucro (prejuízo) Valor do Resultado de Provisão para perdas
 investimentos ordinárias/cotas no Capital líquido (Passivo líquido investimento participação em de investimentos
   possuídas integralizado - % a descobeto) do exercício  sociedades contoladas em controladas  
 CCN - Centro de 
 Convenções Ltda. 2.701 99,97 (1.015) (1.505) - (490) (1.015)

 CenterAnel 1 
 Participações Ltda. 3.620 99,99 7.756  19  7.756 19  - 

 CenterAnel 2 
 Participações Ltda. 709 99,99 1.558  43  1.558 43  - 

 CenterAnel 3 Logística 
 Participações Ltda. 9.062 99,99 59.104  2  59.104 2  - 

 CCN Administração e 
 Locação de Bens Ltda. 5 99,99 5  -  5 -  - 

 CCN Torre Sul Administração
 e Locação de Bens Ltda. 5 99,99 5  -  5 -  - 

 SCP SP Judas Ltda. - 54,00 (32) (311) - (151) (17)

 Outros - - - -        85      -          -   
       68.513 (577) (1.032)

O CCN - Centro de Convenções Ltda. (“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 no início do 
segundo semestre de 2007.
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9. IMOBILIZADO
É composto por:
  2008 2007   

  Taxa anual de Custo Depreciação Líquido Líquido
  depreciação - %  acumulada

 Máquinas e equipamentos 10 841 (267) 574 549

 Móveis e utensílios 10 141 (24) 117 41

 Equipamentos de informática 20 1.145 (614) 531 475

 Veículos 20 29 (8) 21 28

 Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 585 (237) 348 427

 Imobilizado em andamento - 42.870         -  42.870 2.837

 

   45.611 (1.150) 44.461 4.357

Os saldos registrados na conta “Imobilizado em andamento” referem-se a 
dois edifícios corporativos que estão sendo construídos próximo ao Centro de 
Convenções, no município do Rio de Janeiro - RJ, destinados à futura locação. 
A conclusão das obras está prevista para abril de 2009 e janeiro de 2010, 
respectivamente. 
Conforme mencionado na nota explicativa nº 13, esses imóveis foram 
locados, pelo prazo médio de dez anos, a partir da sua conclusão, corrigidos 
pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M. A Sociedade procedeu 
à securitização desses recebíveis, mediante operação estruturada com o 
Banco Unibanco S.A., com respectiva emissão de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários (CRIs), vinculados à Cédula de Crédito Imobiliário - CCI’s.

10. INTANGÍVEL
É composto por:  2008 2007   

  Taxa anual de Custo Amortização Líquido Líquido
  amortização - %  acumulada

Software 20 657 (305) 352 293
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11. IMPOSTOS A RECOLHER
   2008 2007   

 Circulante:  

 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 

 COFINS a recolher 869 926

 Programa de Integração Social - PIS a recolher 210 225

 Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher 605 239

 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a recolher 545 342

 COFINS a recolher - Programa de Parcelamento Especial - PAES 338 338

 Outros      86    119
 

   2.653 2.189 

 Não circulante:

 COFINS a recolher - PAES 1.182 1.519

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   2008 2007   

 Consórcio Racional - Delta - Recoma - 253
 Consórcio Racional Lucas do Rio Verde  (* )  827 283
 Outros   50 447
 
   877 983

(*) Representa uma operação conjunta da Sociedade com a Construções e Comércio 
Camargo Corrêa S.A., com participações de 50% cada uma, tendo como objeto de 
sua constituição a construção e a implementação, em regime de empreitada integral 
a preço global e prazo determinado, de um imóvel industrial no Estado de Mato 
Grosso, a ser concluído em 2009.
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Proveniente dessa operação conjunta, a Sociedade registrou durante, os exercícios 
de 2008 e de 2007, os seguintes valores no resultado:

   2008 2007   

 Receita de prestação de serviços 36.199  7.238 

 ISS  (1.372) (264)

 Custos dos serviços prestados (17.059) (4.043)

 Despesas fi nanceiras líquidas          -        (2) 

   17.768  (2.929)

13. CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRIs
    2008

Torre Norte (a)  70.602

Torre Sul (b)    5.000

Total   75.602

a) A Sociedade e a SulAmérica Companhia Nacional de Seguros celebraram em 

17 de outubro de 2007 o Contrato de Locação da Torre Norte (“Contrato”), 

referente ao imóvel em construção no Centro de Convenções, localizado no 

município do Rio de Janeiro - RJ, pelo prazo de 120 meses. O início da locação 

ocorrerá em abril de 2009.

A Sociedade realizou captação de recursos por meio da securitização dos recebíveis 

desses aluguéis, com respectiva emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 

(CRIs), vinculados a Cédulas de Crédito Imobiliário – CCIs. O valor total dos CRIs 

emitidos até 31 de dezembro de 2008 é de R$70.602, que serão pagos em dez 

parcelas anuais até abril de 2019, acrescidos de juros de 10,8% ao ano e sujeitos à 

atualização anual de Taxa Referencial - TR. A amortização de principal e juros terá 

início em abril de 2010. O Contrato de Cessão de Créditos tem por objeto a cessão 

pela Sociedade ao agente fi duciário de todos os respectivos direitos oriundos do 

Contrato, que correspondem o seu valor principal e as condições de reajustamento 

e de todas as garantias contratuais, multas e indenizações.
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Em garantia dos CRIs foram concedidos: (a) alienação fi duciária do imóvel pelo 
valor contábil de R$38.637; (b) cessões fi duciárias dos créditos decorrentes do 
Contrato; e (c) alienação fi duciária de ações da controlada da Sociedade, CCN - 
Centro de Convenções Ltda.

Em 21 de janeiro de 2009, a Sociedade recebeu a última parcela referente ao 
processo de securitização, no valor de R$25.935.

b) A Sociedade e a PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda. (“PLA”) celebraram, 
em 25 de julho de 2008, o Contrato de Construção, Locação Atípica e Outras 
Avenças (“Contrato”), tendo por objeto a locação pela PLA da Torre Sul, localizada 
no Centro de Convenções, no município do Rio de Janeiro - RJ. O início da locação 
ocorrerá em janeiro de 2010.

A Sociedade realizou captação de recursos por meio da securitização dos recebíveis 
desses aluguéis, com respectiva emissão de CRIs, vinculados a CCIs. O valor total 
dos CRIs emitidos até 31 de dezembro de 2008 é de R$5.000, que serão pagos em 
102 parcelas mensais com vencimento até junho 2018, acrescidos de juros médios 
de 10,3% ao ano e sujeitos à atualização anual de TR. A amortização de principal e 
juros terá início em fevereiro de 2010. 

O Contrato de Cessão de Créditos tem por objeto a cessão pela Sociedade ao 
agente fi duciário de parte dos direitos oriundos do Contrato, correspondente a 
64,9294% dos créditos advindos e das condições de reajustamento e de todas as 
garantias contratuais, multas e indenizações.

Em garantia dos CRIs foram concedidos: (a) alienação fi duciária do imóvel pelo valor 
contábil de R$4.219; (b) cessões fi duciárias dos créditos decorrentes do Contrato; 
e (c) alienação fi duciária de ações da controlada da Sociedade, CCN - Centro de 
Convenções Ltda. 

Em 28 de janeiro de 2009, a Sociedade recebeu parcela referente ao processo de 
securitização, no valor de R$4.614. A última parcela, no valor de R$10.216, será 
recebida em julho de 2009.
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Conforme mencionado na nota explicativa nº 6, a PLA Racional Projetos Imobiliários 
I Ltda. é uma parte relacionada. Essa operação poderia gerar resultado diferente 
caso tivesse sido praticada com empresas não relacionadas. A Administração da 
Sociedade entende que as condições praticadas são equivalentes às de mercado.

14. PROVISÃO PARA GARANTIA DE OBRAS
As provisões são calculadas com base na análise dos custos incorridos comparados 
à produção total das obras com período de garantia encerrado. Dessa forma, 
foram defi nidos percentuais para cada setor e segmento de atuação da Sociedade, 
aplicados sobre a produção total das obras concluídas, como estimativa de gastos 
com reparos e manutenções a incorrer.

   

15. 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$9.029 (R$4.309 em 2007) referem-se às despesas 

efetivas dos respectivos impostos ajustados às adições e exclusões conforme 

reconciliação a seguir:

   2008 2007   
 Reconciliação entre o imposto de renda e a contribuição social 
 calculados à alíquota efetiva:  

 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 21.875 9.750

 Alíquota nominal - %    34%    34% 

 Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 7.438 3.315

 Efeitos de adições   1.591      994 

 Imposto de renda e contribuição social debitados
 ao resultado do exercício   9.029   4.309

16. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - OBRAS
Representam valores antecipados dos clientes por conta de obras em andamento, a 

serem apropriados ao resultado conforme cronograma físico-fi nanceiro das obras.
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17. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS
A Sociedade está envolvida em processos de natureza trabalhista no montante 

aproximado de R$3.238 (R$438 em 2007).

Adicionalmente, com base na avaliação efetuada por seus assessores jurídicos 

externos, a Sociedade possui eventuais riscos no montante aproximado de 

R$9.526 (R$15.600 em 2007). Para os processos cuja avaliação dos riscos 

indica probabilidade de perda provável, a Sociedade constituiu provisões para 

contingências.

A Sociedade efetuou depósito judicial no valor de R$1.827, em 23 de junho de 

2008, que suspende a exigibilidade do crédito tributário vinculado a processo 

administrativo no qual é cobrado suposto crédito tributário de PIS, referente a 

fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 1997 a setembro de 1998. 

Referidos assessores jurídicos consideram possíveis as chances de êxito para a 

Sociedade, razão pela qual não foi constituída provisão em 31 de dezembro de 

2008 e de 2007.

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social no montante de R$25.389 em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 
é representado por 25.388.756 cotas com valor nominal de R$1,00 cada uma. A 
Racicorp Comércio e Participações Ltda. (“Racicorp”) detém 99% do capital social.

b) Reavaliação
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 Logística e 
Participações Ltda. 
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Subsequentemente 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. 

c) Dividendos
Por meio de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de julho de 2008, a 
Sociedade realizou distribuição de dividendos no montante de R$6.000.

d) Juros sobre o capital próprio
De acordo com a Lei nº 9.249/95, a Sociedade efetuou, no exercício de 2008, o 
registro de juros sobre o capital próprio no valor de R$6.462, utilizando como 
base a TJLP. 

Para fi ns de divulgação e adequação às práticas contábeis, a despesa referente 
aos respectivos juros calculados, no valor de R$6.462, foi revertida da 
demonstração do resultado na conta “Despesas fi nanceiras” para a conta 
“Lucros acumulados”, na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

e) Ajustes de exercícios anteriores apresentados de forma retrospectiva
Representam receitas de serviços prestados durante o exercício de 2007 que não 
haviam sido registradas adequadamente nesse exercício.

A reconciliação do lucro ajustado é conforme segue:

      
 Lucro líquido originalmente apresentado em 31 de dezembro de 2007  6.623 
 Ajuste de exercícios anteriores - Reconhecimento de Receitas  (1.182)
 
 Lucro líquido ajustado em 31 de dezembro de 2007  5.441

 

19. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2008, foram pagos honorários 

de R$2.023 aos administradores, contabilizados como “Despesas gerais e 

administrativas”.
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20. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2008, foram provisionados 

bônus aos funcionários no valor de R$1.004, por deliberação da Administração da 

Sociedade, contabilizados como “Despesas gerais e administrativas”.

21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, 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 2008 e de 2007 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 2008 e de 2007, não há instrumentos fi nanceiros na 

forma de derivativos.

22. COBERTURA DE SEGUROS (INFORMAÇÃO NÃO AUDITADA)
Em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, 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.

Francisco Aurélio Martins

Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-0
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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 empresas 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 Basis Contracts”, grande parte dos valores dos materiais e 
dos serviços subcontratados tem sido faturada diretamente aos proprietários das 
obras/clientes, restando apenas uma parte do valor das obras para as construtoras 
faturarem. Por essa razão, apresentamos a demonstração do valor dos serviços 
prestados como indicadora do volume de atividade total das obras executadas sob 
responsabilidade fi nanceira, técnica e administrativa da Sociedade.

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

Demonstração do Valor Total dos Serviços Executados sob a
Responsabilidade da Sociedade em 31 de dezembro de 2008 e de 2007

(em milhares de Reais)

Receita Equivalente

   2008 2007       
 Serviços executados e administrados pela Sociedade
 (receita operacional bruta) 299.625 216.933
 Serviços executados por terceiros e administrados
 pela Sociedade 320.481 298.514

 
 Valor total dos serviços executados sob a
 responsabilidade da Sociedade 620.106 515.447
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Parecer dos
Auditores Independentes
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Aos Administradores
e Cotistas da Racional Engenharia Ltda.
São Paulo - SP

1. Examinamos o balanço patrimonial da Racional Engenharia Ltda. (“Sociedade”), 
levantado em 31 de dezembro de 2008, e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa correspondentes ao exercício 
fi ndo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras.

2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis 
no Brasil e compreendeu: (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 constatação, 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 contábeis mais representativas adotadas 
pela Administração da Sociedade, bem como da apresentação das demonstrações 
fi nanceiras tomadas em conjunto.

3. Em 31 de dezembro de 2008, a Sociedade não registrou determinadas provisões 
para contingências de R$9.600 mil, incluindo valores de anos anteriores. Como 
decorrência, o lucro líquido do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2008 está a 
menor em aproximadamente R$524 mil (considerando os efeitos de variação ocorridos 
em 2008 em relação a 2007) e o patrimônio líquido está a maior em aproximadamente 
R$6.336 mil, líquido dos efeitos tributários.

4 . Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos ajustes mencionados no parágrafo 3, as 
demonstrações 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 2008, o resultado de suas operações, as mutações de seu 
patrimônio líquido e os seus fl uxos de caixa correspondentes ao exercício fi ndo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

5 . Conforme mencionado na nota explicativa nº 6, a Sociedade possui créditos 
com a controlada CCN - Centro de Convenções Ltda. de R$5.880 mil em 31 de 
dezembro de 2008, que serão realizados como aporte de capital ou pela geração 
de resultados na exploração do Centro de Convenções, cujos direitos estão 
concedidos ao CCN - Centro de Convenções Ltda.

Parecer dos Auditores Independentes

36



6 . As informações contidas no Anexo - Quadro Suplementar, referentes ao valor total dos 
serviços executados sob a responsabilidade da Sociedade em 31 de dezembro de 2008 
e de 2007, são apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais e não são 
requeridas como parte das demonstrações fi nanceiras básicas. Essas informações foram por 
nós examinadas de acordo com os procedimentos de auditoria mencionados no parágrafo 2 
e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, 
em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

7 . Anteriormente, auditamos as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício fi ndo 
em 31 de dezembro de 2007, compreendendo o balanço patrimonial e as demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, 
apresentadas para fi ns de comparação, e emitimos parecer datado de 14 de abril de 2008 
com ressalvas quanto a: (a) não registro de provisão para contingências de R$6.860 mil de 
efeito no patrimônio líquido; e (b) limitação de exames pelo fato de que as demonstrações 
fi nanceiras para o exercício fi ndo naquela data referentes ao Consórcio Racional Delta 
Recoma não foram examinadas por auditores independentes, além de parágrafos de 
ênfase quanto a: (i) alteração de prática contábil em determinadas sociedades controladas 
que passaram a avaliar terrenos com base em valores de reavaliação, em substituição ao 
valor capitalizado; e (ii) ênfases similares aos assuntos mencionados nos parágrafos 5 e 6. 
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2, as práticas contábeis adotadas no Brasil 
foram alteradas a partir de 1º de janeiro de 2008.

8 . A demonstração dos fl uxos de caixa correspondente ao exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2007, preparada em conexão com as demonstrações fi nanceiras do exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2008, em virtude das alterações às práticas contábeis 
mencionadas no parágrafo 7, foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria 
descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, essa demonstração está adequadamente 
apresentada, em todos os aspectos relevantes, e em relação às demonstrações fi nanceiras 
mencionadas no parágrafo 6, tomadas em conjunto.

São Paulo, 17 de março de 2009

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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