
Relatório Anual 

RACIONAL PARTICIPAÇÕES

Demonstrações Financeiras

auditadas por Deloitte Touche Tohmatsu 

Auditores Independentes

2O11





Mensagem do Presidente 1
 
Perfi l Corporativo  3

Fundamentos 4 

Modelo de Gestão 6
Nova Estrutura Societária 7 
Gestão Estratégica 7
Estrutura Nuclear  8
Gestão do Conhecimento  10

Desempenho Operacional e Financeiro  12

Racional Engenharia 13
Segmentação de Mercado 13
Engenharia  13
Construção 14
Desempenho Financeiro  14

Racional Empreendimentos e Controladas 17
Centro Empresarial RioCidadeNova 17
Parques Logísticos 19
Desempenho Financeiro 20 

Desempenho Socioambiental 22
Colaboradores  24
Fornecedores 26
Sociedade 26
Meio Ambiente  28

Demonstrações Financeiras  30
Racional Engenharia  31
Racional Empreendimentos e Controladas  55

ÍNDICE



MENSAGEM
DO PRESIDENTE

1Relatório Anual 2011



Crescer mais e melhor no futuro. Este foi o pensamento
que norteou o posicionamento da Racional em 2011 e cul-
minou com a adoção de duas macroações. 

Em primeiro lugar, optamos por uma desaceleração estra-
tégica em relação aos sucessivos índices de crescimento
registrados nos últimos anos, o que nos permitiu dar con-
tinuidade a um amplo projeto de reestruturação interna,
com foco em Sustentabilidade, Gestão do Conhecimento,
Educação Corporativa e Tecnologia da Informação.

Na prática, isso signifi cou um olhar para dentro de nos-
sa estrutura de gestão, com a realização de uma série de
ações. Investimos no treinamento de nossos profi ssionais
com o Programa de Desenvolvimento de Liderança e na
capacitação das equipes nas obras. Também demos iní-
cio ao nosso Portal Corporativo, que será uma importante
ferramenta virtual de integração de processos e alavanca-
gem do nosso modelo de Gestão do Conhecimento. Com
o desenvolvimento destas e outras iniciativas, a Racional
prepara-se para absorver a crescente demanda por obras e
projetos, sem deixar de lado aspectos importantes, como
qualidade, efi ciência e foco no cliente.

A outra macroação de 2011 resultou na cisão efetiva dos
negócios de Engenharia e Construção e de Portfólio Imo-
biliário. Considerando a natureza e as especifi cidades de
cada um destes negócios, desenhamos uma nova estrutu-
ra societária em torno de uma visão única.

Com isso, mantivemos a Racional Engenharia com foco no
segmento de Engenharia e Construção e criamos a Racional
Empreendimentos, que nasce com uma atuação focada no 
desenvolvimento e na gestão dos empreendimentos imobi-
liários que compõem sua carteira. Cada empresa mantém 
sua individualidade, compartilhando princípios, fundamentos 
e uma visão clara que vai orientar seu futuro, além de metas 
e projetos a serem alcançados, que seguirão um mapa estra-
tégico defi nido especifi camente para cada atividade. 

Outro diferencial desse novo desenho está na sinergia
entre os dois negócios. A Racional Engenharia é uma em-
presa de conhecimento intensivo e a Racional Empreen-
dimentos, mais focada no capital, ou seja, são negócios

com estratégias e indicadores de resultados diferen-
tes, mas, por outro lado, complementares. 

Com essas e outras iniciativas, encerramos 2011 com 
a certeza de que preparamos nossa estrutura para um 
novo patamar de crescimento em bases sustentáveis a 
partir do biênio 2012/2013. Os resultados foram positi-
vos e mantiveram-se dentro das expectativas defi nidas 
para 2011. 

A receita equivalente da Racional Engenharia totalizou 
R$ 866 milhões, um incremento de aproximadamente 
8% em relação a 2010 e acima do crescimento regis-
trado pelo setor de construção civil no Brasil. Esse de-
sempenho reforça que a nossa decisão foi acertada, 
no sentido de consolidar uma estrutura que permitirá 
dar um salto maior a partir de 2012, preparando a Em-
presa para um novo ciclo de crescimento.

Ciente de que o diálogo e a geração de valor para todos 
os públicos também são fatores fundamentais para 
garantir a sustentabilidade do negócio, pautamos nos-
sa atuação buscando sempre o equilíbrio econômico, 
social e ambiental. Por isso, este relatório traz, pela 
primeira vez, os avanços alcançados nos âmbitos eco-
nômico, social e ambiental, que são resultado da nossa 
busca constante para fortalecer o desempenho e os 
compromissos da Racional com seus colaboradores, 
clientes, fornecedores, a sociedade e o meio ambiente. 

A preocupação com as questões socioambientais en-
volvidas em toda a cadeia produtiva sempre existiu na 
Racional Engenharia. Agora, estamos estruturando esse 
posicionamento e ampliando nosso espectro de respon-
sabilidade em um projeto, articulando programas mais 
específi cos e dirigidos para esses três aspectos.

A soma de todas essas iniciativas nos faz acreditar que 
temos potencial para apresentar, a partir de 2012, re-
sultados ainda melhores que os registrados até agora. 
Graças ao nosso posicionamento estratégico e à energia 
de nossa equipe, temos a convicção de que estamos 
fortalecidos e preparados para enfrentar os desafi os fu-
turos e dar continuidade às metas de crescimento.

Newton Simões
Presidente
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VISÃO 

Ser a marca de maior confi abilidade no desenvolvi-
mento, na construção e no gerenciamento de edifi -
cações, integrando sua inteligência coletiva para uma 
sociedade melhor.

PRINCÍPIOS 

Em 2011, a Racional Engenharia completou 40 anos 
de uma história marcada por desafi os e conquistas. 
E, num momento tão signifi cativo de sua trajetória, 
decidiu voltar seu olhar para dentro, em um proces-
so que culminou com a releitura de seus Princípios 
para alinhá-los com atitudes presentes em seu dia 
a dia. Sustentados pela Visão, os novos Princípios 
não excluem a declaração anterior, pelo contrário, 
representam a evolução da Empresa e materializam 
a realidade diária de cada colaborador. 

Engajamento
Atuamos alinhados com nossos Fundamentos e 
comprometidos com os rumos do negócio.

Desenvolvimento de pessoas
Buscamos desenvolvimento contínuo para o alto 
desempenho, estimulando o espírito de equipe 
e respeitando a diversidade. Assumimos respon-
sabilidades, confiamos uns nos outros e supera-
mos desafios. 

Visão sistêmica 
Reconhecemos a interdependência entre pessoas e 
processos e consideramos as implicações de curto, 
médio e longo prazos de todas as nossas ações. 

Inovação 
Criamos um ambiente de aprendizagem propício à 
inovação. Promovemos continuamente melhoria dos 
processos para garantir seu alto desempenho e con-
fi abilidade. 

Foco em resultados 
Asseguramos a entrega de resultados com adição 
de valor ao cliente, à Marca e aos demais públicos 
com os quais nos relacionamos, transformando con-
tinuamente o conhecimento em soluções. 

Uma das líderes do mercado privado brasileiro de cons-
trução civil, a Racional completa 40 anos de trajetória 
com uma nova estrutura societária, que preserva as ca-
racterísticas e especifi cidades de cada área de atuação. 
O novo desenho de negócio reforça o posicionamento da 
Empresa, que oferece soluções completas e customiza-
das de acordo com as características e as necessidades
dos clientes. 

Na Racional Engenharia, a Empresa mantém uma atu-
ação diversifi cada em oito segmentos: industrial, edi-
fi cações de missão crítica, shopping centers e varejo,
saúde, hotéis e resorts, logística, corporativo e educa-
ção e cultura. Além disso, contribui com sua experiên-
cia em Engenharia e Pré-Construção desde a concep-
ção do empreendimento, desenvolvendo projetos de
engenharia focados na relação custo x valor, buscando
sempre a otimização de custos e a melhor estimativa
de valor para o investimento.

Com a Racional Empreendimentos, a Empresa consolida 
sua atuação na área de Portfólio Imobiliário, onde, além 
de conceber, desenvolver e construir, assume também a 
administração do empreendimento. Atualmente, são cin-
co empreendimentos com essas características, nos seg-
mentos de logística e edifícios corporativos: Centro de 
Convenções SulAmérica, Torres Norte e Sul, que formam
o Centro Empresarial RioCidadeNova, no Rio de Janeiro 
(RJ); Centeranel Raposo, próximo ao Rodoanel, em São 
Paulo (SP); e Centeranel Viracopos, em Indaiatuba (SP). 

Com mais de 500 obras entregues, 7 milhões de m2

construídos no País, a Racional Engenharia encerrou o 
ano de 2011 com receita equivalente de R$ 866 milhões, 
um crescimento de 7,7% em relação a 2010 – fruto de 
uma desaceleração estratégica no ritmo de crescimento 
adotada pela Empresa, que manteve sua atuação no ano 
focada na capacitação de suas equipes, na revisão do 
seu modelo de gestão e no investimento em tecnologia. 

Com esse posicionamento, a Racional Engenharia pre-
tende manter sua competitividade no mercado, conso-
lidando sua fi losofi a empresarial com a certeza de que 
construção não se restringe a concreto, aço e equipa-
mentos; inteligência, ética e respeito à sociedade e ao 
meio ambiente são igualmente importantes.

Para isso, continuará investindo em processos, gestão e 
pesquisa de novas tecnologias, assim como no aperfei-
çoamento profi ssional de seus colaboradores. Estes são 
os pilares que continuarão a fundamentar sua estratégia 
de crescimento nos próximos anos. 

A Racional Engenharia procura ainda gerar valor para a 
sociedade, com a adoção de uma postura ética e trans-
parente e com o apoio a iniciativas voltadas às boas prá-
ticas de gestão ambiental, à educação e ao desenvolvi-
mento das comunidades em que atua.

FUNDAMENTOS
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Nova Estrutura Societária

Gestão Estratégica 

Estrutura Nuclear 

Gestão do Conhecimento

MODELO
DE GESTÃO
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NOVA ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A atuação da Racional é direcionada para três Áreas de Negócio, com forte sinergia entre 
si: Engenharia, Construção e Portfólio Imobiliário. 

Considerando a natureza e as especifi cidades de cada uma dessas áreas e em busca de 
maior disciplina nos processos de gestão, foi desenhada uma nova Estrutura Societária em 
torno de uma estratégia única. 

Neste novo modelo societário, as Áreas de Negócio são agrupadas em duas subsidiárias 
da Racional Participações: Racional Engenharia (Engenharia e Construção) e Racional Em-
preendimentos (Portfólio Imobiliário).

GESTÃO ESTRATÉGICA

Em busca da excelência nos aspectos operacionais e de gestão, a Racional adota um mo-
delo de gestão empresarial inspirado na metodologia do Balanced Scorecard (BSC), que 
garante consistência e alinhamento aos seus objetivos de crescimento. Esse modelo é 
orientado pelo Mapa Estratégico, que é revisado anualmente, com a incorporação de novos 
objetivos e metas corporativas, num ciclo permanente de PDCA (planejamento, execução, 
controle e ação corretiva). Esse Mapa Estratégico é dividido em quatro dimensões e é a 
partir dele que são traçadas as metas e os indicadores anuais de desempenho da Empresa.

• Dimensões Estratégicas

MODELO DE GESTÃO
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Governança Corporativa - É um sistema pelo qual o 
negócio é dirigido e monitorado, comprometendo toda a 
Organização, envolvendo práticas relacionadas a gestão,
transparência e equidade. Sua fi nalidade é aumentar o va-
lor da Empresa, facilitar seu acesso ao capital e contribuir
para sua evolução e perenidade. 

Marca - A Marca RACIONAL é o principal ativo da Em-
presa. Ela é percebida como garantia de confi abilidade, 
desempenho e valor e refl ete o seu comprometimento 
com os públicos com os quais se relaciona a partir da
promoção do desenvolvimento sustentável, buscando 
o equilíbrio de fatores sociais, ambientais e econômicos 
em todas as suas decisões.

Conhecimento - Para a Racional, a essência do conheci-
mento está em sua efetiva aplicação. Seus principais com-
promissos estão na dinâmica de inovação, na excelência 
de desempenho e no devido gerenciamento de riscos e 
oportunidades. A gestão do conhecimento deve ser um 
processo sistemático, articulado e intencional, apoiado na 
produção, na organização e na acessibilidade de conteúdo. 

Potencial Humano - O alto desempenho e a confi abili-
dade da Organização são resultados de um conjunto de 
relações humanas de qualidade. Esta dimensão estraté-
gica trata do reconhecimento do valor dessas relações a
partir da identifi cação e do desenvolvimento do potencial 
de cada colaborador, bem como da promoção de clima 
organizacional que estimule a sua interação e sinergia. 

• Planejamento Estratégico

Adotada há anos pela Racional, a metodologia de plane-
jamento estratégico traz cada vez mais foco nos resul-
tados, consistência nos investimentos, simplicidade e
transparência na gestão do negócio. Isso porque permite 
que a Empresa defi na suas ações gerenciais dentro de 
um plano previamente determinado de estratégias e me-
tas, reduzindo, dessa forma, a possibilidade de tomada 
de decisões equivocadas.  

Com a adoção de um modelo de governança corporativa 
e o desenvolvimento de um plano estratégico de longo 
prazo, a Racional mantém uma clara defi nição de sua Vi-
são e Princípios, assim como de metas de crescimento e 
indicadores de retorno para toda a Empresa.

ESTRUTURA NUCLEAR 

Desde 2004, a Racional adota um modelo de estrutura 
nuclear que se destaca das estruturas convencionais 
(piramidal e vertical) ao promover uma nova forma de 
organização, baseada na horizontalidade. Outro aspecto 
fundamental é a sua característica de movimento, que 
valoriza a interdependência, a descentralização e a in-
teração entre os diversos núcleos e profi ssionais. Esse 
modelo de estrutura é formado também por um conjunto 
de fóruns e comitês, responsáveis pela disseminação de 
informações e pela tomada de decisões.

• Comitês de Gestão 

Reuniões do Grupo Executivo da Racional, realizadas 
com o objetivo de compartilhar informações para a toma-
da de decisões coletivas, de forma a garantir a prática da 
interdependência. 

Comitê Diretor (CD) – Responsável por estruturar e pro-
por diretrizes estratégicas para a Racional Engenharia, no 
médio e longo prazos. Estabelece as metas anuais para 
todos os núcleos, avaliando o seu cumprimento e deli-
berando, quando necessário, sobre as ações propostas 
pelos demais Comitês de Gestão. 

Comitê de Investimentos (COMIN) – Analisa e defi-
ne as políticas de investimentos nos projetos incorpo-
rados à Racional Empreendimentos. A partir de uma 
avaliação sob a ótica do investidor, propõe critérios 
de disciplina financeira, liquidez e rentabilidade que 
nortearão os projetos. 

Comitê de Desenvolvimento de Negócios (CODE) – 
Avalia oportunidades de mercado e perspectivas econô-
micas futuras, além de permitir a troca de informações 
sobre potenciais clientes e concorrentes. Em suas reu-
niões semanais, também são tratados assuntos relativos 
a comunicação institucional e estratégias de desenvolvi-
mento de novos negócios. 

Comitê Operacional (COPE) – Promove a troca, a avalia-
ção e a proposição de políticas e processos relacionados 
às questões operacionais da Empresa, em reuniões reali-
zadas quinzenalmente.

Comitê de Recursos Estratégicos (CORE) – Promove a 
troca de experiências e a avaliação de propostas sobre 
temas relacionados às políticas de Desenvolvimento Hu-
mano, Sustentabilidade e Tecnologia da Informação.

8 Racional Participações



• Fóruns de Alinhamento 

Espaços criados para discussão e disseminação de conteúdo estra-
tégico entre as lideranças e suas equipes. Além de garantir que as 
decisões sejam tomadas de maneira integrada e abrangente, con-
siderando os diversos pontos de vista, devem servir como canal de 
divulgação e retroalimentação da estratégia empresarial.

Seminário de Integração – Evento anual que reúne todos os 
colaboradores com o objetivo de promover a integração entre as 
pessoas, compartilhar a evolução do Modelo de Gestão, divulgar 
as principais estratégias da Empresa, além de abrir espaço para 
discussão, sugestões e esclarecimento de dúvidas. 

Workshop de Gestão Estratégica – Encontro semestral criado 
para aprofundar as discussões em relação à estratégia da Empresa 
com as lideranças, além de buscar contribuições para a criação de 
novos programas de gestão e a melhoria continuada das iniciativas 
já existentes.

Reuniões de Alinhamento Estratégico com o Grupo Executivo 
(RAE Executiva) – Encontros trimestrais com a presença de todo 
o Grupo Executivo para introdução de novas propostas e discus-
são sobre o cenário atual, promovendo o alinhamento desse grupo 
com o posicionamento estratégico da Empresa. 

Reuniões de Alinhamento Estratégico com as Equipes (RAE 
Equipes) – Encontros quadrimestrais das equipes com os seus 
respectivos líderes, com foco em temas fora do campo operacio-
nal, em busca da melhoria do ambiente de trabalho e do relaciona-
mento dos colaboradores.

Reuniões de Resultados – Reuniões mensais realizadas para 
aferir resultados econômicos e fi nanceiros dos contratos em an-
damento, avaliando os riscos e as oportunidades dos respectivos 
negócios. 

Reunião de Confi guração de Contrato (RECON) – Encontro para 
introdução do gestor de contratos e/ou gestor de engenharia no 
novo negócio, com a apresentação do cliente, principais caracte-
rísticas do contrato, riscos e oportunidades e dos principais fatores 
críticos relacionados. Tem por objetivo informar a todos sobre a 
proposta de valor para o contrato em questão e as metas a serem 
atingidas pela equipe da obra durante sua execução. 

Reuniões de Alinhamento de Obra (RAO) – Reuniões semanais 
ou quinzenais criadas com o objetivo de promover a discussão de 
assuntos operacionais relacionados ao dia a dia da obra, monitorar 
as metas de resultados defi nidas para o contrato, avaliar as difi cul-
dades e propor ações corretivas para o seu alcance. Os encontros 
são coordenados pelo gerente ou coordenador da obra e contam 
com a participação de toda a equipe. 

Reunião de Finalização de Contrato (REFIN) – Realizada ao fi nal 
de cada contrato, promove a troca de informações e aprendizados 
sobre acertos e erros ao longo de cada contrato, promovendo o 
aprendizado organizacional. Durante a reunião também são avalia-
dos o atendimento à proposta de valor e o alcance das metas de 
resultados.

MODELO DE GESTÃO
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GESTÃO DO CONHECIMENTO 

A Racional trabalha para que a Gestão do Conhecimento se 
consolide como um processo sistemático, que assegure a 
criação de uma cultura voltada ao aprendizado e ao comparti-
lhamento de conhecimentos entre todos. 

Esse posicionamento é uma evolução do Modelo de Gestão 
por Processos, que também funciona como um banco de co-
nhecimento, mas com foco direcionado para o processo em 
si. O objetivo agora é estimular a gestão do conhecimento, 
de forma a facilitar a gestão de processos e contribuir para o 
cumprimento dos objetivos do negócio, assegurando o nível 
de qualidade do serviço prestado aos clientes. 

Racional.net
Desenvolvido em 2011, o Portal Corporativo é um ambiente 
virtual que contribui para uma maior integração da Empresa, 
agregando valor aos processos de negócio por meio do am-
biente digital. 

Totalmente alinhada ao conceito de Gestão do Conheci-
mento, esta ferramenta estimula o compartilhamento do 
conhecimento e a produção de uma inteligência corporativa, 
aperfeiçoando a comunicação interna, promovendo a inova-
ção, reduzindo custos operacionais e a incidência de erros 
e, principalmente, estimulando a integração entre todos os 
colaboradores. 

Lições Aprendidas
Desenvolvido pela Racional desde 2000, o Programa Lições 
Aprendidas foi uma das primeiras iniciativas de Gestão do 
Conhecimento aplicadas pela Empresa. A cada conclusão de 
obra é realizado um evento com a participação de todos os 
envolvidos no projeto e demais equipes de outros projetos/
áreas com o objetivo de promover uma refl exão sobre os 
principais aprendizados gerenciais e técnicos. Trata-se de 
uma disseminação formal dos erros e acertos vivenciados na 
construção de cada empreendimento, garantindo o aprendi-
zado organizacional e evitando a reincidência de desvios em 
novos projetos.

10 Racional Participações
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RACIONAL ENGENHARIA

Segmentação de Mercado

Engenharia

Construção

Desempenho Financeiro

RACIONAL EMPREENDIMENTOS E CONTROLADAS

Centro Empresarial RioCidadeNova

Parques Logísticos

Desempenho Financeiro

DESEMPENHO 
OPERACIONAL E 
FINANCEIRO
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DESEMPENHO OPERACIONAL 
E FINANCEIRO

RACIONAL ENGENHARIA

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Um dos diferenciais da Racional é sua capacidade de atender 
a diversos segmentos de mercado, procurando entender suas 
necessidades, identifi cando seus valores, suas melhores práti-
cas e principais fatores de risco.

Nessas quatro décadas de atuação, a Empresa fortaleceu o 
relacionamento com esses diferentes públicos, distribuídos 
em oito segmentos: industrial, edifi cações de missão crítica, 
shopping centers e varejo, saúde, hotéis e resorts, logística, 
corporativo e educação e cultura. 

O reconhecimento da singularidade de cada um desses seg-
mentos é reforçado pela fi delização expressiva de clientes – 
atualmente, mais de 60% de sua carteira de obras é formada 
por clientes recorrentes. 

Para oferecer soluções completas e garantir o desempenho es-
perado por seus clientes, a Racional atua a partir de duas Áreas 
de Negócio, interdependentes e complementares entre si:

ENGENHARIA

Em busca da melhor relação custo x valor na construção, a 
Racional Engenharia atua no gerenciamento de projetos com 
o desenvolvimento de Engenharia e Pré-Construção, oferecen-
do soluções de engenharia que garantem aos clientes melhor 
avaliação de riscos, redução de incertezas e de custos, além de 
proporcionar maior segurança nas tomadas de decisão.

Essas atividades se caracterizam pela validação do programa 
e diretrizes do projeto, bem como pela realização de estudos 
de sustentabilidade e construtibilidade; projetos preliminares; 
engenharia de valor; licenciamentos; planejamentos de prazos 
e custos e formação de preço. 

Outro diferencial oferecido pela Racional, complementar à fase 
de Engenharia e Pré-Construção, é o PMG – Preço Máximo Ga-
rantido, modalidade contratual que garante ao cliente um valor-
teto a ser investido. 

Além de fortalecer o relacionamento e a confi ança com o cliente, a 
Engenharia e Pré-Construção auxilia na concepção de um produto 
com as melhores soluções de construção e a melhor relação 
custo x valor quanto à adequação ao uso e à sustentabilidade. 

Refl exo da boa aceitação pelo mercado desse atendimento mais 
próximo e diferenciado ao cliente é que, em 2011, 70% das 
obras realizadas pela Racional contaram com o desenvolvimento 
de Engenharia e Pré-Construção. Para 2012, dez dos 16 empre-
endimentos em carteira foram contratados nesse formato. 
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CONSTRUÇÃO

Na Construção, a Racional atua de forma completa, como 
líder do processo de implantação do empreendimento, 
desde a fase de Engenharia e Pré-Construção ou a partir 
de projetos preestabelecidos pelo cliente.  

Ao longo de 2011 foram registradas 19 obras em anda-
mento, sendo nove shopping centers. Desse total de 
obras, sete foram concluídas no ano, com destaque para 
a entrega da 2ª fase do Centeranel Raposo, do Edifício 
Corporativo CEDAE, além de quatro shopping centers 
(Shopping Iguatemi Alphaville, ParkShoppingSãoCaetano, 
Mooca Plaza Shopping e Polo Shopping Indaiatuba) – que 
são considerados empreendimentos de grande comple-
xidade e, portanto, estão alinhados ao DNA da Empresa, 
que prioriza obras de maior valor agregado.

Para 2012, a Racional já conta com 16 obras em carteira, 
com destaque para a modernização dos estúdios da Rede 
Globo, no Rio de Janeiro, a construção de um grande da-
tacenter para uma instituição fi nanceira e a construção do 
VillageMall, no Rio de Janeiro, que pretende ser um dos 
mais sofi sticados shopping centers do País. O desafi o do 
projeto de retrofi t na Rede Globo é promover a moderni-
zação geral dos edifícios onde estão alocadas as equipes 
de jornalismo e esporte, em virtude dos grandes eventos 
esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, sem 
comprometer o dia a dia da operação, que continua em 
pleno funcionamento. 

Com esses projetos, além de outras duas grandes obras 
do segmento corporativo incluídas na carteira em 2010 – 
os edifícios classe A Torre Z e Morumbi Corporate – a 
Racional dá continuidade ao processo de diversifi cação 
de sua carteira de obras, elevando o perfi l da Empresa para 
um novo patamar, além dos tradicionais shopping centers. 

OBRAS CONCLUÍDAS EM 2011

CEITEC - Centro Nacional de Tecnologia
Eletrônica Avançada - RS

2ª fase do Centeranel Raposo - SP

Edifício Corporativo CEDAE - RJ

Polo Shopping Indaiatuba - SP

Shopping Iguatemi Alphaville - SP

ParkShoppingSãoCaetano - SP

Mooca Plaza Shopping - SP

DESEMPENHO FINANCEIRO

Em 2011, a Racional optou por uma desaceleração estra-
tégica, que manteve sua atuação focada na capacitação 
da empresa para um novo ciclo de crescimento em bases 
sustentáveis a partir do biênio 2012/2013. 

Esse posicionamento, somado aos investimentos reali-
zados em tecnologia da informação, comunicação, trei-
namento e capacitação de nossos profi ssionais, trouxe 
refl exos no desempenho econômico registrado no ano. 
Os principais indicadores de 2011 se mantiveram nos 
mesmos patamares apresentados em 2010, mesmo ha-
vendo um crescimento de 7,7% na receita equivalente, 
que totalizou R$ 866 milhões em 2011, enquanto que em 
2010 foi de R$ 804 milhões. 

A margem de contribuição alcançou R$ 62 milhões em 
2011, um incremento de 1,3% em relação a 2010 (R$ 61 
milhões).  

No EBITDA, o crescimento registrado foi de 3,3%, pas-
sando de R$ 33 milhões em 2010 para R$ 34 milhões 
em 2011. O lucro líquido de 2011 manteve-se em R$ 29 
milhões, o mesmo registrado em 2010.

É importante ressaltar que, em 2011, com a reorganiza-
ção societária, parte dos ativos referentes aos investi-
mentos em empresas ligadas à Racional Engenharia foi 
incorporada pela Racional Empreendimentos (vide nota 
explicativa nº 1, na página 37).
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EBITDA
(em milhões de Reais - R$)

 2007 2008 2009 2010 2011

 2007 2008 2009 2010 2011

Resultado Líquido
(em milhões de Reais - R$)

5,4

19,3

23,8

28,9 29,0

10,9

25,4

33,0 34,1

24,6

DESEMPENHO OPERACIONAL 
E FINANCEIRO

RACIONAL ENGENHARIA
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Margem de Contribuição
(em milhões de Reais - R$)

Receita Equivalente
(em milhões de Reais - R$)

 2007 2008 2009 2010 2011

29,9

46,5
44,0

61,2 62,1

515,4

620,1

553,3

803,8
865,7

 2007 2008 2009 2010 2011
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EMPREENDIMENTO CARACTERÍSTICA LOCALIZAÇÃO ÁREA TOTAL ÁREA LOCÁVEL STATUS
    (m2) (m2)

Centro Empresarial RioCidadeNova

Centro de Convenções  SulAmérica Centro de Convenções Rio de Janeiro 24.000 13.900 Em operação

Torre Norte Edifício Corporativo Rio de Janeiro 23.500 21.560 Em operação     

Torre Sul Edifício Corporativo Rio de Janeiro 11.000 9.572 Em operação

Parques Logísticos 
Centeranel Raposo Parque Logístico São Paulo 180.000 105.274 Em operação

Centeranel Viracopos Parque Logístico Indaiatuba 175.000 80.000 Desenvolvimento de  Projeto

DESEMPENHO OPERACIONAL 
E FINANCEIRO

RACIONAL EMPREENDIMENTOS E CONTROLADAS

Em 2011, a Racional deu um importante passo para consolidar sua atuação 
como desenvolvedora de empreendimentos logísticos e corporativos ao as-
sumir integralmente a gestão de propriedade dos imóveis que integram sua 
carteira de Portfólio Imobiliário.

Com isso, a Empresa deixa de terceirizar a administração desses empreen-
dimentos, fortalecendo o relacionamento com o cliente, que passou a ser 
atendido em suas necessidades e demandas com mais agilidade e assertivi-
dade. Outro ganho nessa relação é que a percepção dos ocupantes quanto 
ao espaço e aos materiais utilizados na construção pode ser levada à Racional 
Engenharia, para o aprimoramento da produção futura. Como resultado desse 
novo posicionamento, os clientes passaram a indicar a Racional para outros 
parceiros, ampliando a rede de contatos e fortalecendo a presença da Empre-
sa nesse mercado.

Além disso, com a estruturação da Racional Empreendimentos no fi nal de 
2011, a Racional fortalece e complementa sua atuação nesse mercado, ga-
rantindo um posicionamento mais efetivo, com perspectivas de crescimento 
expressivo para os próximos anos e atuação além dos Estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro. 

Nesse modelo de negócio, além de desenvolver e construir, a Racional assu-
me também a administração do empreendimento, nos segmentos de logística 
e edifícios corporativos. Dessa forma, garante sua diversifi cação em projetos 
rentáveis e de geração de caixa, que permitem a mitigação de riscos diante da 
volatilidade do mercado de Engenharia e Construção. 

A Racional Empreendimentos possui cinco imóveis com essas características:

CENTRO EMPRESARIAL RIOCIDADENOVA

Vencedora de uma licitação pública de concessão por 30 anos, no regime BOT 
(Build, Operate and Transfer), promovida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, arr
Racional construiu e hoje é responsável pela administração de dois edifícios 
corporativos, um subsolo de garagem e um centro de convenções, além de um 
prédio histórico tombado e restaurado, todos localizados na região central da 
cidade do Rio de Janeiro. 
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Centro de Convenções SulAmérica  

Com 24 mil m2 de área construída e capacidade para até 6 mil pessoas, o Centro de Convenções 
SulAmérica conta com pavimento térreo, mezanino com cinco salas e um segundo pavimento 
destinados à realização de eventos corporativos, congressos, festas e formaturas, feiras, exposições, 
comemorações, entre outras atividades comerciais e promocionais. 

O empreendimento destaca-se pela modernidade de suas instalações, localização privilegiada, tecno-
logia de ponta e ambientes climatizados. Oferece ainda completa infraestrutura de serviços: alimenta-
ção e bebidas, áudio e vídeo, telefonia e internet, mobiliários, entre outros. 

O Centro de Convenções inclui ainda um prédio tombado de três andares, construído em 1869, com 
infl uência da arquitetura palaciana italiana do século XVI, totalmente restaurado e também utilizado 
para a realização de eventos. 

Em 2011, o Centro de Convenções bateu todas as metas previstas, benefi ciado pela introdução da 
gestão própria e alavancado pelos eventos esportivos que já agitam a cidade do Rio de Janeiro (Olim-
píadas e Copa do Mundo). Como resultado, a taxa de ocupação cresceu signifi cativamente, de 30% 
em 2010 para 39% em 2011. 

Taxa de Ocupação

Para 2012, a expectativa é de manutenção desse cenário promissor, com crescimento de 4% na receita 
e um aumento signifi cativo na taxa de ocupação. Do volume de vendas previsto para o ano, 78% já se 
encontrava contratado no fi nal de 2011. Isso signifi ca que o valor dos contratos já assinados para 2012 
triplicou em relação ao ano anterior, com a manutenção da taxa de fi delização, o que ratifi ca a percepção 
dos usuários quanto ao alto valor agregado desse empreendimento, que já é reconhecido pelo mercado. 

Crescimento da Receita

Edifícios Corporativos - Torres Norte e Sul 

Empreendimentos de uso misto, os Edifícios Corporativos Torre Norte e Torre Sul oferecem uma 
solução de espaços inteligentes, com a incorporação de conceitos de Sustentabilidade. A Torre Norte 
é ocupada integralmente pela SulAmérica, que transferiu para o empreendimento sua sede local, e a 
Torre Sul é ocupada por quatro empresas de grande representatividade nacional. Para agregar ainda 
mais valor ao complexo e atender à região, o empreendimento conta com serviço de estacionamento 
coberto, com 1.500 vagas, automatizado, com total segurança e integrado ao metrô.

236,4%
-11,4%

42,7%

45,7%

11,4%

 2008 2009 2010 2011

22,1%
19,6%

30,0%

39,0%

 2008 2009 2010 2011

18 Racional Participações



DESEMPENHO OPERACIONAL 
E FINANCEIRO

PARQUES LOGÍSTICOS

Centeranel Raposo 

Em maio de 2011, foram concluídas as obras do Centera-
nel Raposo, em São Paulo, o primeiro dos parques logísticos 
que leva a Marca Centeranel. O empreendimento destaca-se 
por ser um projeto inteligente, que traz um novo conceito 
em centro de distribuição e prestação de serviços premium, 
concebido para integrar as atividades de supply chain de em-
presas do setor produtivo e de distribuição. 

Com posição de destaque no mercado, oferece diferen-
ciais competitivos que agregam valor às operações de seus 
clientes, como proximidade da malha urbana, otimização 
inteligente dos espaços, compartilhamento de serviços de 
apoio e infraestrutura de TI e comunicações. Por isso, virou 
referencial para clientes e para a concorrência, encerrando o 
ano praticamente 100% locado para companhias de grande, 
médio e pequeno portes. 

Por sua localização privilegiada, no cruzamento do Rodoanel 
Mário Covas com a Rodovia Raposo Tavares, o Centeranel 
Raposo atende à demanda de consolidação de cargas para 
entregas fracionadas, permitindo a adequação às leis de res-
trição de tráfego de veículos de carga e de horários de entre-
ga. Sua estrutura foi concebida para garantir o atendimento 
de usuários que demandem de 1,5 mil m2 até 105 mil m2 

de espaços qualifi cados para operações logísticas. Além de 
garantir o atendimento aos mais diversos tipos e modelos 
de operação, o Centeranel oferece um projeto que permite 
uma gama de soluções de movimentação interna e externa, 
buscando otimizar custos de operação, tais como armazena-
gem; administração de estoques; administração de pedidos; 
montagem e manuseio de materiais; logística reversa; treina-
mentos; softwares de apoio e segurança. 

O empreendimento considera ainda questões de Sustenta-
bilidade e integra resultado econômico com ações de res-
ponsabilidade social e cuidados ambientais, atendendo às 
premissas para certifi cação LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). 

Centeranel Viracopos 

Situado em Indaiatuba (SP), próximo à área de expansão do 
Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, o Cen-
teranel Viracopos vai usufruir benefícios e lições aprendidas 
na concepção e no gerenciamento do Centeranel Raposo. 
Em um ciclo contínuo de melhoria, a Racional Empreendi-
mentos utilizará sua experiência na concepção e na gestão 
desse tipo de negócio, entendendo e corrigindo os proces-
sos para o novo empreendimento.
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50%

R$ 34,1 R$ 34,1

50%

50%

DESEMPENHO FINANCEIRO

Em 2011, o EBITDA apresentado para os negócios da Racional 
Empreendimentos já se equipara ao EBITDA apresentado pelo 
negócio da Racional Engenharia.

Racional Empreendimentos

Torre Sul

Centeranel Raposo

EBITDA 2011
(em milhões de R$)

EBITDA 2011
(em milhões de R$)

Racional Engenharia

Centro de Convenções

Torre Norte

33%

13%

16%

38%

R$ 11,4

R$ 4,6

R$ 5,3

R$ 12,8

20 Racional Participações
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DESEMPENHO
SOCIOAMBIENTAL

Colaboradores

Fornecedores

Sociedade

Meio Ambiente

22 Racional Participações



Em 2011, a Racional deu continuidade a um trabalho iniciado no ano anterior com o 
objetivo de alinhar o seu posicionamento em relação à Sustentabilidade, fortalecen-
do sua atuação a partir de uma gestão sustentável e alinhada às suas estratégias 
corporativas.

O primeiro resultado desse trabalho foi a elaboração de um Plano Estratégico de 
Sustentabilidade, que culminou com a criação de sua declaração sobre o tema: “Sus-
tentabilidade é estar consciente do nosso compromisso com o futuro e realizar hoje 
nossos negócios de maneira responsável e inovadora, equilibrando valores econômi-
cos, sociais e ambientais”.

A partir desse posicionamento, foram identifi cadas as óticas necessárias para a im-
plantação de uma gestão sustentável no dia a dia da Empresa:  

Ciclo de vida das edifi cações: busca um olhar mais abrangente para todas as 
etapas do ciclo de vida das edifi cações, envolvendo desde a concepção do em-
preendimento até o término de sua vida útil, não restringindo esse olhar à etapa 
na qual a Racional atua, a construção. 

Cadeia produtiva: envolve a participação da cadeia produtiva, como fornecedo-
res e clientes, identifi cando se suas respectivas atuações se enquadram na ótica 
da Sustentabilidade e incentivando para que adotem em seus projetos diretrizes 
de construção com viés de Sustentabilidade. 

Redes sociais: o conceito de Sustentabilidade deve permear todos os públicos 
envolvidos no negócio que, por sua vez, fazem parte de uma mesma rede de 
relacionamento.

O processo de construção do Plano Estratégico de Sustentabilidade também envol-
veu elementos de gestão essenciais para a implementação de uma cultura organiza-
cional baseada na Sustentabilidade: Gestão do Conhecimento, Gestão por Processos 
e Desenvolvimento de Pessoas e Lideranças. 

DESEMPENHO
SOCIOAMBIENTAL
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l Perspectivas da Sustentabilidade

Elementos de Gestão
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E, a partir de uma atuação focada nos âmbitos econômico, social e ambiental, 
foram defi nidas as Perspectivas da Sustentabilidade, formadas por três objetivos 
que direcionam as ações da Racional:

Econômico: reportar com transparência os resultados econômicos, sociais e 
ambientais gerados. 

Social: contribuir para o desenvolvimento de seus trabalhadores e comunida-
des da rede social da Racional. 

Ambiental: reduzir os impactos ambientais gerados por todas as atividades 
da Empresa. 

Com a defi nição dessas diretrizes, o tema foi disseminado entre os colaboradores 
da Racional, que passaram por um processo de capacitação em Sustentabilidade. 
Na sequência, foram formados dois Grupos de Trabalho multidisciplinares, foca-
dos nos temas Sociedade e Meio Ambiente. Em encontros mensais realizados 
desde o fi nal de 2010, esses grupos atuam na melhoria das iniciativas já existen-
tes e na construção de Planos de Ação para garantir o cumprimento dos objetivos 
propostos pela Declaração de Sustentabilidade.

A seguir, estão apresentadas, por grupos de interesse, as principais ações e os 
programas desenvolvidos pela Racional no ano de 2011, em linha com as diretri-
zes do Plano Estratégico de Sustentabilidade.

COLABORADORES 

O relacionamento da Racional com seus colaboradores é pautado pelo interesse 
da Empresa em contribuir para o desenvolvimento profi ssional de sua equipe, 
com ações de treinamento e capacitação focadas nas competências requeridas 
pelo negócio e na qualifi cação dos talentos existentes. 

Por meio do Programa de Educação Corporativa, a Racional busca formar e de-
senvolver pessoas com ações de aprendizagem contínua para impulsionar um 
ambiente de colaboração, alta performance e engajamento. O programa foi es-
truturado a partir de um estudo detalhado dos principais gaps coletivos identifi -
cados no Programa Avaliação de Desempenho, da análise dos objetivos estra-
tégicos da Empresa e de entrevistas realizadas com uma parcela representativa 
de colaboradores. 

Entre as premissas do Programa, destacam-se a participação ativa dos líderes, 
que são corresponsáveis pelo processo de desenvolvimento das equipes, e a im-
portância da parte prática, que acontece no dia a dia de trabalho, contribuindo para 
o processo de desenvolvimento. 

Programa de Desenvolvimento de Liderança 

Direcionado a todos os profi ssionais com postos de liderança, o Programa 
abrange temas e abordagens respeitando a particularidade de cada grupo (Li-
derança Executiva, Liderança Operacional, Liderança Administrativa) e suas 
necessidades, em prol da formação do Líder Racional. Os workshops são de-
senvolvidos contemplando aspectos comportamentais.

Em 2011, o Programa foi embasado a partir de cinco atitudes essenciais: enga-
jamento, desenvolvimento de pessoas, visão sistêmica, foco em resultados e 
inovação. Foram realizados 12 workshops com a participação de 85 colabora-
dores, além de 12 sessões de coaching por executivo do Comitê Diretor (total 
de 72 sessões) e uma sessão de coaching por gestor do Grupo Executivo (total 
de 11 sessões). 
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DESEMPENHO
SOCIOAMBIENTAL

Assessment

Para entender melhor as competências técnicas e comportamentais do 
seu quadro de colaboradores, a Racional iniciou, em 2011, a aplicação 
do Assessment – uma metodologia que avalia e identifi ca essas carac-
terísticas de perfi l e potencial nos profi ssionais.

Durante o ano, o Assessment foi realizado com o Grupo Executivo e, 
para 2012, a expectativa é estender sua aplicação para os níveis de Ge-
rência e Coordenação. 

A aplicação dessa metodologia vai auxiliar no gerenciamento do capital 
humano e na elaboração de trilhas de carreira, permitindo à Empresa co-
nhecer e identifi car o potencial desses profi ssionais e propor mudanças 
necessárias em busca de melhores resultados.

Curso de Formação de Mestre de Obra

Diante da escassez de mão de obra qualifi cada no mercado e com o ob-
jetivo de promover o desenvolvimento da sua base de colaboradores, a 
Racional foi pioneira na criação do Curso de Formação de Mestre de Obra. 

Direcionado aos contramestres e aos profi ssionais recém-promovidos 
a mestre de obra, o curso, desenvolvido em parceria com o Senai, tem 
duração de 12 meses e é realizado quinzenalmente, aos sábados, em 
salas de aula montadas no próprio canteiro de obras. 

O conteúdo disseminado aos participantes foi customizado para atender 
às necessidades e demandas da Racional e contempla temas como: Lei-
tura e Interpretação de Projetos, Segurança do Trabalho, Meio Ambien-
te e Saúde Ocupacional, Gestão de Pessoal e Liderança, entre outros. 

A primeira turma, iniciada em maio de 2011, contou com a participação 
de 20 colaboradores. 

Programa Trainee

Há mais de 20 anos, a Racional investe na formação e na qualifi cação 
de estudantes universitários. Com o Programa Trainee, a Empresa bus-
ca identifi car, atrair e capacitar jovens profi ssionais para atuar em sua 
operação e, hoje, alguns ex-participantes ocupam posições dentro do 
Grupo Executivo. 

O programa tem duração de um ano e, nesse período, os participantes 
passam por diversos núcleos para que possam ter uma visão de toda a 
operação, bem como entender sua complexidade e interdependência. 

Para ingressar no Programa é necessário ter formação em Engenharia 
Civil, possuir até três anos de vivência profi ssional, conhecimento em 
idiomas, informática, entre outros pré-requisitos. 

Em 2011, dos quase 2 mil candidatos inscritos no Programa, cinco fo-
ram aprovados e passaram a integrar o Programa Trainee Racional 2012. 
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FORNECEDORES

A Racional procura construir relações de transparência e confi ança com sua 
base de fornecedores, que é formada por prestadores de serviços de mão 
de obra, além de empresas fornecedoras de equipamentos e de materiais. 

Esse processo tem início no momento da inclusão do fornecedor no cadastro 
da Empresa, que faz uma série de exigências administrativas, legais e de 
segurança. Um dos objetivos é garantir o alinhamento das práticas adotadas 
por essas empresas com as diretrizes de Sustentabilidade seguidas pela Ra-
cional, incluindo o cumprimento de leis e normas, respeito aos direitos dos 
trabalhadores, atuação respeitosa perante o meio ambiente, adoção de práti-
cas responsáveis quanto à segurança, entre outros cuidados.

Os contratos fi rmados pela Empresa possuem cláusulas referentes ao cum-
primento das normas de segurança e às condições do meio ambiente na 
indústria de Construção Civil. Para garantir o cumprimento dessas obriga-
ções, todas as obras da Racional passam por auditoria externa mensal, rea-
lizada por uma equipe independente que atesta as condições de segurança 
do trabalho, analisa a documentação dos fornecedores e de seus subcon-
tratados, além de verifi car as condições dos alojamentos de seus fornece-
dores de mão de obra.

A Racional também conta com um Programa de Avaliação de Fornecedores, 
que tem o objetivo de fazer a gestão da qualidade dessas empresas por um 
processo contínuo de análise do trabalho desenvolvido em suas obras, em qua-
tro áreas: Administrativa, Segurança do Trabalho, Produção e Suprimentos. 

Ao fi nal de cada obra, esses itens são avaliados por representantes das res-
pectivas áreas e as informações, após serem validadas e aprovadas pelo ge-
rente e pelo gestor da obra, são encaminhadas ao Escritório Central, para 
retroalimentar o cadastro de fornecedores da Racional.  

SOCIEDADE

Contribuir para o desenvolvimento sustentável e para o bem-estar social é 
uma das diretrizes que guiam o relacionamento da Racional com a sociedade. 
Com base nesse princípio, a Empresa manteve-se focada na estruturação de 
ações sustentáveis que transmitam sua identidade corporativa em dois eixos 
temáticos: Qualidade de Vida e Programas Institucionais. 

Formado por 24 colaboradores, de diversos Núcleos, níveis hierárquicos e 
localidades (obras, Escritório Central e Portfólio Imobiliário), o Grupo de Tra-
balho Sociedade revisitou as iniciativas já existentes e desenvolveu outras 
novas, em um total de 42 ações planejadas nesses dois temas. Durante o 
ano, algumas iniciativas já foram iniciadas em fase piloto em diversas obras 
e no Escritório Central. 

Rotina e 
Condições de 

Trabalho

Educação e
Profi ssiona-

lização

QUALIDADE
DE VIDA

Cultura
e Lazer

Esporte
e Saúde

Educar é 
Crescer

Futuros
Profi ssionais

PROGRAMAS
INSTITUCIONAIS

Tudo
em Família

Política da
Boa Vizinhança
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QUALIDADE DE VIDA

Os destaques entre as diversas ações que tiveram sua implantação iniciada durante 
o ano foram: 

1. Rotina e Condições de Trabalho

• Meio período livre no mês de aniversário do colaborador.

• Melhorias nas áreas de vivência, com a instalação de redário, espaço para leitura 
com livros, jornais e revistas, TV, DVDs, mesas de jogos e computadores com 
acesso à internet.

• Melhorias nos vestiários.

2. Cultura e Lazer

• Feira TrocaR – Troca Cultural da Racional, realizada no Escritório Central, para 
estimular a troca de CDs, livros, DVDs e LPs entre os colaboradores.

• Feira do Livro na área de vivência dos canteiros de obras.

3. Educação e Profi ssionalização 

• Programa Educativo com palestras mensais sobre temas técnicos e assuntos  
relacionados a Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

4. Esporte e Saúde 

• Grupo de corrida no Escritório Central.

• Torneios de futebol entre obras de uma mesma localidade.

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

A Racional mantém, há muitos anos, quatro iniciativas institucionais com foco na edu-
cação e no relacionamento com a sociedade. Em 2011, esses Programas foram revi-
sitados pelo Grupo de Trabalho Sociedade, que sugeriu a incorporação de melhorias e 
novas ações, que foram pilotadas durante o ano. 

1. Educar é Crescer

Criado em 1987, com foco na valorização da cidadania e na promoção da autoestima, o 
Programa envolve a realização de cursos de alfabetização e de informática para os co-
laboradores e prestadores de serviço que atuam nos canteiros de obra. Ao todo, mais 
de 3,5 mil colaboradores já foram alfabetizados pelo curso, que segue as diretrizes do 
EJA – Educação para Jovens e Adultos do Ministério da Educação. A inserção social 
desses alunos também é fortalecida por atividades extracurriculares na localidade da 
obra, como excursões culturais e recreativas. 

Melhorias implantadas em 2011: 
• Cursos profi ssionalizantes.  
• Ofi cina de artes plásticas, em parceria com a ONG Mestres da Obra.
• Extensão aos familiares do convite para as excursões culturais.

2. Tudo em Família

Para fortalecer o vínculo com a família de seus colaboradores, a Racional promove, 
a cada obra executada, um evento de confraternização para os colaboradores e seus 
familiares. Trata-se de um dia de atividades em que o colaborador tem a oportunidade 
de apresentar aos familiares o seu local de trabalho. 

Melhorias implantadas em 2011: 
• Realização do Programa no Escritório Central.
• Contação de histórias e apresentação de peças teatrais como atividades educati-
vas e recreativas durante o evento.
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3. Futuros Profi ssionais

Desde 2000, a Racional abre suas portas para estudantes universitários dos cursos de Enge-
nharia Civil e Arquitetura com o Programa Futuros Profi ssionais. A iniciativa é uma oportunida-
de para a Empresa disseminar conhecimento e experiência, contribuindo para a formação dos 
futuros profi ssionais do mercado. 

Melhorias implantadas em 2011: 
• Aproximação com faculdades-alvo e defi nição de temas de interesse comum para pro-
moção de palestras e outras ações.
• Participação mais ativa em feiras de empregos e semanas de engenharia.

4. Política da Boa Vizinhança

Preocupada com o impacto causado na vizinhança de suas obras, a Racional promove, desde 
2000, o Programa Política da Boa Vizinhança, que busca estabelecer um diálogo amigável 
entre os moradores do entorno e a Empresa. No início da execução de cada empreendimento 
é oferecido, no próprio canteiro de obras, um café da manhã aos vizinhos para que a equipe 
de trabalho seja apresentada, bem como a dinâmica da obra. O objetivo é criar um canal de 
comunicação transparente, ressaltando o compromisso da Racional com a execução de um 
trabalho de qualidade, com o menor impacto possível. 

Melhorias implantadas em 2011: 
• Avaliação de outras oportunidades de ação de desenvolvimento comunitário com a vizi-
nhança durante a execução da obra.
• Destinação de uma cota para a comunidade do entorno nos cursos oferecidos pela Em-
presa (alfabetização, inclusão digital e cursos profi ssionalizantes). 

MEIO AMBIENTE 

Para garantir o crescimento do negócio e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto ambiental 
das suas obras, a Racional iniciou a revisão do seu Programa de Gestão Ambiental. Esse 
processo envolveu o diagnóstico das práticas ambientais atuais e, posteriormente, a revisão 
dessas ações, bem como a concepção de novas iniciativas a partir de boas práticas existentes 
no mercado. 

Todas essas propostas foram discutidas e analisadas pelos 27 integrantes do Grupo de Traba-
lho Meio Ambiente, com o objetivo de ampliar e reafi rmar o compromisso da Racional com a 
gestão ambiental das suas atividades. 

Desses encontros mensais, foram propostas novas ações em 11 eixos temáticos: Resíduos, 
Demolição, Terreno contaminado, Supressão de vegetação, Erosão e sedimentos, Qualidade 
do ar, Ruído, Água e energia, Suprimentos, Planejamento e orçamento e Projeto de canteiro 
de obra. 

Durante o ano, algumas dessas ações já foram iniciadas em fase piloto em três obras: 

Tietê Plaza Shopping - São Paulo - SP
• Lava-rodas com reaproveitamento de água.
• Canteiro de obras sustentável: torneiras e chuveiros com redutores de vazão, tinta com 
baixo nível de compostos orgânicos voláteis (COV), madeira certifi cada FSC e equipamen-
tos com selo Procel.

Village Mall - Rio de Janeiro  - RJ
• Utilização de energia solar para aquecimento de água nos vestiários.

Shopping Parque das Bandeiras  - Campinas - SP
• Ação de Educação Ambiental, com o plantio de árvores pelos alunos de duas escolas 
públicas da região.
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Levantados em 31 de dezembro de 2011 e de 2010
 (em milhares de Reais - R$)

ATIVOS

CIRCULANTES    
Caixa e equivalentes de caixa 3 34.544   30.804
Contas a receber de clientes 4 45.458 58.627
Impostos a recuperar  848 1.284 
Adiantamentos a fornecedores   1.688 1.353
Contas a receber de partes relacionadas 6 241  936
Outros créditos a receber 5 429 4.978
Outras contas a receber  460 312

Total dos ativos circulantes  83.668 98.294
    
NÃO CIRCULANTES    
Depósitos judiciais  2.288 1.888
Imposto de renda e contribuição social diferidos 19 2.485 2.377
Investimentos 7 85 114.956 
Imobilizado 8 2.962 2.115
Intangível 9 10.489 1.137

Total dos ativos não circulantes  18.309 122.473  
  

      
TOTAL DOS ATIVOS  101.977 220.767

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Nota
Explicativa 31/12/2011 31/12/2010

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RACIONAL ENGENHARIA
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PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTES   
Empréstimos e fi nanciamentos 12 504 - 
Fornecedores   6.717  7.334
Cauções e retenções   5.639 4.811
Adiantamentos de clientes 10 20.360 27.159
Salários e encargos sociais   9.972 8.642
Impostos a recolher  11 3.097 2.855
Imposto de renda e contribuição social a recolher   3.219 2.059
Provisão para garantia de obras 13  1.880 1.550
Outras contas a pagar 14 1.525 15.658

Total dos passivos circulantes  52.913 70.068
   
NÃO CIRCULANTES   
Empréstimos e fi nanciamentos 12 5.463 - 
Impostos a recolher 11 169 506
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 15 2.353 2.571
Provisão para perdas em investimentos 7 -  4.578

Total dos passivos não circulantes  7.985 7.655
   
PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
Capital social  16.a) 21.615 61.779
Reserva legal  -  643
Reserva de reavaliação 16.b) -  54.966
Lucros acumulados  16.e) 19.464  25.656

Total do patrimônio líquido  41.079  143.044 
     
TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  101.977 220.767

Nota
Explicativa 31/12/2011 31/12/2010
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RECEITA LÍQUIDA DE CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO 17 283.925 293.280
   
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 18.a) (221.874) (232.037) 
     
LUCRO BRUTO  62.051 61.243
   
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS  
Despesas administrativas e comerciais 18.b) (27.905) (28.276)
Depreciações e amortizações  (1.291) (621)
Resultado de participação em controladas 7 4.578 5.272 
Provisão para perdas em investimentos em controladas 7 1.496 (1.665) 
Outras (despesas) receitas  (75) 28 
     
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  38.854 35.981 
   
RESULTADO FINANCEIRO   
 
Receitas fi nanceiras  20 2.361 3.898
Despesas fi nanceiras  20 (2.027) (2.034) 
     
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA     
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  39.188 37.845 
   
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   
 
Correntes 19 (10.304) (11.351)
Diferidos 19 108 2.377

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  28.992 28.871 
 
Não há outros resultados abrangentes no exercício nem em exercícios anteriores.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES
DO RESULTADO

Nota
Explicativa 31/12/2011 31/12/2010

Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010
 (em milhares de Reais - R$)

RACIONAL ENGENHARIA
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SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009  36.888 643 54.966 25.030 117.527 
       
   
Aumento de capital  24.891 -  -  -  24.891
Dividendos distribuídos  -  -  -  (25.026) (25.026)
Lucro líquido do exercício  -  -  -  28.871 28.871
Juros sobre o capital próprio  -  -  -  (3.219) (3.219) 
           
  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010  61.779 643 54.966  28.875 143.044 
       
   
Aumento de capital 16.a) 20.609 -  -  -  20.609
Dividendos distribuídos 16.c) -  -  -  (20.948) (20.948)
Aumento de capital por incorporação de ativo 1.(a) 6.655 -  -  -  6.655
Cisão parcial - Racional Empreendimentos Ltda. 1.(b) (67.428) (643) (54.966) (11.300)  (134.337)
Lucro líquido do exercício  -  -  -  28.992 28.992
Juros sobre o capital próprio 16.d) - -  - (2.936) (2.936) 
 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011  21.615 - - 22.683 41.079

 Nota Capital Reserva Reserva de Lucros  

 Explicativa Social  Legal    Reavaliação Acumulados Total 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010
 (em milhares de Reais - R$)
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FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   
Lucro líquido do exercício 28.992 28.871
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido   
gerado pelas atividades operacionais:   
 Depreciações e amortizações 1.291 621

Imposto de renda e contribuição social diferidos (108) (2.377)
Despesa fi nanceira de empréstimos, fi nanciamentos e parcelamentos 678 429
Descontos concedidos 926 1.194
Constituição de provisão para garantia em obras 330 150
(Reversão de provisão) provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (218) 1.289
Provisão para perdas em controladas (1.496) 1.665
Resultado de participação em controladas (4.578) (5.272)

  25.817 26.570
   
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes 12.120 (32.746)

Contas a receber de partes relacionadas 695 7.235
Impostos a recuperar - (595)
Adiantamentos a fornecedores  (335) 84
Outros créditos a receber  4.549 (4.932)
Outras contas a receber (25)  (316)
Depósitos judiciais (400) (28)

   
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:   
 Fornecedores  (617)  2.784

Cauções e retenções  828 (498)
Adiantamentos de clientes (6.799)  14.799
Salários e encargos sociais  1.330 382
Impostos a recolher  885  925
Imposto de renda e contribuição social a recolher 1.160 996
Outras contas a pagar  (14.133) 14.776

Contas a pagar a partes relacionadas -  (278)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 25.075  29.158
   

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS 
FLUXOS DE CAIXA

31/12/2011 31/12/2010

Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010
 (em milhares de Reais - R$)

RACIONAL ENGENHARIA
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As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   
Aquisição de bens para o ativo imobilizado e de intangíveis (4.835) (1.706)
Aumentos de capital em controladas (20.668) (24.951)
Dividendos recebidos 2.701 -
Outros investimentos (3) -

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (22.805) (26.657)
   
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   
Pagamento de impostos parcelados (722) (729)
Captação de empréstimos e fi nanciamentos 5.467 - 
Aumento de capital social 20.609 24.891
Dividendos distribuídos (20.948) (25.026)
Pagamento de juros sobre o capital próprio (2.936) (3.219)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de fi nanciamento 1.470 (4.083)
  
 
  
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.740 (1.582)
   
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 30.804 32.386
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 34.544 30.804
     
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.740 (1.582)

31/12/2011 31/12/2010
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NOTAS EXPLICATIVAS

RACIONAL ENGENHARIA

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

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.

Até 30 de novembro de 2011, a Sociedade participava na CCN - Centro de Convenções Ltda., na 
Centeranel 1 Participações Ltda., na Centeranel 2 Participações Ltda., na Centeranel 3 Logística e 
Participações Ltda., na CCN Administração e Locação de Bens Ltda., na CCN Torre Sul Administração 
e Locação de Bens Ltda., no Consórcio Racional Delta e no Consórcio Confi dere Racional. Como de-
corrência da reorganização societária mencionada a seguir, a Sociedade não possui participações em 
controladas em 31 de dezembro de 2011.

Reorganização societária
Em 30 de novembro de 2011, a Sociedade procedeu a uma reorganização societária que teve como 
objetivo preparar jurídica e contabilmente o grupo econômico para novos projetos, segregando as 
atividades de engenharia e construção dos negócios imobiliários e dos novos empreendimentos que 
envolvem a criação de operações estruturadas e a constituição de portfólios estratégicos. Além dis-
so, a reorganização societária visará ao aperfeiçoamento dos padrões de governança corporativa. Os 
seguintes atos foram realizados:

(a) Incorporação do acervo líquido cindido da então controladora Racicorp Comércio e Participações 
Ltda. (“Racicorp”). O acervo líquido incorporado, com base em laudo preparado por peritos inde-
pendentes, é representado pelo ágio de R$6.655 contabilizado na Racicorp quando da aquisição de 
cotas da própria Sociedade em exercícios anteriores, o qual se encontra fundamentado em expec-
tativa de lucratividade futura. A Racicorp é uma empresa operacional.

(b) Cisão parcial de acervo líquido da Sociedade e incorporação pela empresa relacionada Racional 
Empreendimentos Ltda. (“Racional Empreendimentos”). O acervo líquido cindido, com base em 
laudo preparado por peritos independentes, é de R$134.337, assim composto:

Investimentos:  
CCN (4.206)
Centeranel 1 7.807 
Centeranel 2 1.614 
Centeranel 3 114.301 
CCN Administração 12.641 
CCN Torre Sul 2.171 
PLA Racional Projetos Imobiliários II Ltda.            9

  
  134.337 
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2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

2.1  Declaração de conformidade
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pro-
nunciamentos, as orientações e as interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis - CPC, que já foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

2.2  Base de elaboração
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado 
de outra forma. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas 
em troca de ativos.

2.2.1 Instrumentos fi nanceiros ativos
Podem ser classifi cados nas seguintes categorias específi cas: ativos fi nanceiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, ativos fi nanceiros 
disponíveis para venda e empréstimos e recebíveis. A classifi cação depende da natureza e fi na-
lidade dos instrumentos fi nanceiros ativos e é determinada na data do reconhecimento inicial.

Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, a Sociedade possuía instrumentos fi nanceiros ativos 
classifi cados na categoria de ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado.

Empréstimos e recebíveis
São ativos fi nanceiros não derivativos com pagamentos fi xos ou determináveis e que não são 
cotados em um mercado ativo. Os ativos fi nanceiros classifi cados pela Sociedade na categoria 
de empréstimos e recebíveis compreendem, substancialmente, contas a receber de clientes e 
outros e depósitos judiciais. Esses ativos são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizan-
do o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A 
receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos 
de curto prazo, quando o reconhecimento dos juros seria imaterial.

Para a classifi cação como caixa e equivalentes de caixa, a Sociedade considera e avalia os ins-
trumentos cujos saldos não diferem signifi cativamente dos valores de mercado, com até 90 dias 
da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignifi cante risco de mudança de valor, os quais 
são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas de en-
cerramento dos exercícios, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Deterioração de instrumentos fi nanceiros ativos
Os instrumentos fi nanceiros ativos são avaliados a cada data de balanço para identifi cação de 
eventual deterioração de ativos (“impairment”). São considerados deteriorados quando existem 
evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo 
fi nanceiro e que tenham impactado o fl uxo estimado de caixa futuro do investimento.
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2.2.2 Instrumentos fi nanceiros passivos
Os passivos fi nanceiros da Sociedade e de suas controladas são substancialmente representados por forne-
cedores, empréstimos e fi nanciamentos. Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos 
encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetária incorridos. Quando aplicável, estes são de-
monstrados pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e são subsequentemente mensurados 
ao custo amortizado usando o método da taxa de juros efetiva.

2.2.3 Imobilizado e intangível
Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e amortização e, quando aplicável, provisão para 
redução ao valor de recuperação. A depreciação e amortização são calculadas pelo método linear com a utiliza-
ção de taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens e direitos. Os arrendamen-
tos mercantis de bens para o ativo imobilizado são reconhecidos neste grupo, em contrapartida à conta “Em-
préstimos e fi nanciamentos”, e são depreciados pela vida útil-econômica dos bens arrendados. Os encargos 
fi nanceiros de fi nanciamentos incorridos durante o período de construção foram capitalizados.

2.2.4 Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimati-
vas de descontos comerciais e/ou bonifi cações concedidos. 

Quando os resultados de um contrato de construção são estimados com confi abilidade, as receitas e os custos 
são reconhecidos com base no estágio de conclusão do contrato no fi nal do período, mensurados com base 
na proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais estimados do contrato, exceto quando há 
evidências de que outro método represente melhor a fase de execução do serviço. As variações nos custos 
com mão de obra, reclamações e pagamentos de incentivos estão incluídas até o ponto em que esses custos 
possam ser mensurados com confi abilidade e seu recebimento seja provável.

Quando os resultados de um contrato de construção não podem ser estimados com confi abilidade, sua receita 
é reconhecida até o montante dos custos incorridos cuja recuperação seja provável. Os custos de cada contrato 
são reconhecidos como despesas no período em que são incorridos.

Quando for provável que os custos totais excederão a receita total de um contrato, a perda estimada é reco-
nhecida imediatamente como despesa.

Os valores recebidos antes da realização do correspondente trabalho são registrados no balanço patrimonial 
como um passivo, na rubrica “Adiantamentos de clientes”. Os montantes faturados pelo trabalho executado, 
mas ainda não pagos pelo cliente, são registrados no balanço patrimonial como um ativo, na rubrica “Contas a 
receber de clientes”.

2.2.5 Redução ao valor recuperável de ativos
No fi m de cada exercício, a Sociedade revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis com vida útil 
defi nida para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor 
recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a fi nalidade de mensurar 
o montante dessa perda, se houver.

A Sociedade, em atendimento ao pronunciamento técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 
efetuou a análise do valor de recuperação do imobilizado. Com base nos estudos realizados, não foram identi-
fi cados ativos que necessitem de provisão para redução ao seu valor de recuperação.

2.2.6 Ajuste a valor presente
De acordo com o pronunciamento técnico CPC 12 - Ajuste a Valor Presente, a Sociedade avaliou os ativos e 
passivos monetários de longo prazo e relevantes existentes no circulante sujeitos à avaliação a valor presente, 
e também os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações fi nanceiras 
tomadas em conjunto. Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, não foi registrado ajuste a valor presente, em 
face da não relevância.
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2.2.7 Investimentos em controladas 
Controlada é a entidade, incluindo aquela não constituída sob a forma de sociedade tal como uma parceria, na qual a 
controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 
permanente, preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos administradores. A preponderância 
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores de modo permanente ocorrem, presumida-
mente, quando a empresa investidora possui o controle acionário representado por mais de 50% do capital votante da 
outra sociedade. As participações em controladas foram reconhecidas pelo método da equivalência patrimonial.

2.2.8 Tributação

Impostos correntes
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável 
difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis 
em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente.

Impostos diferidos
Os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias tributáveis. A recuperação do saldo dos 
impostos diferidos ativos é revisada no fi nal de cada período de relatório e, quando não for mais provável que lucros tribu-
táveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado 
pelo montante que se espera que seja recuperado. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado.

2.2.9 Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que 
seja possível estimar os valores de forma confi ável e cuja liquidação seja provável.

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no fi nal 
de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação.

As provisões para o custo esperado com a garantia de obras são reconhecidas com base na melhor estimativa da Admi-
nistração em relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação.

2.2.10 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Admi-
nistração da Sociedade se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos, os passivos, 
as receitas e as despesas. Os resultados fi nais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em 
períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas utilizadas pela Administração da So-
ciedade na preparação das demonstrações fi nanceiras referem-se à determinação da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, às vidas úteis utilizadas para depreciação dos bens do ativo imobilizado, aos prazos e valores de realização de 
ativos imobilizados e às provisões para riscos e garantias.

2.2.11 Consolidação
A Sociedade, conforme disposto nos parágrafos 9 e 10 do pronunciamento técnico CPC 36 - Demonstrações Financeiras 
Consolidadas e Separadas, não está apresentando suas demonstrações consolidadas devido ao fato de a sua controlado-
ra Racional Participações estar divulgando, em última instância, suas demonstrações fi nanceiras consolidadas referentes 
aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010.

40 Racional Participações



3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, o saldo está composto conforme segue:

  31/12/2011 31/12/2010

Caixa 49 61
Bancos 98 408
Aplicações fi nanceiras:  
Banco Santander (a) 46 -
Banco Votorantim - CDB (a) 37 21.036
Banco Bradesco - compromissada - CDB (a) 3.054 -
Banco Itaú - Invest Fix (c) 3.186 4.885
Banco Votorantim - Fundo Vintage (b) - 4.414
Banco Itaú - CDB (a) 28.074           -

  34.544 30.804

(a) Aplicações fi nanceiras sujeitas à atualização mensal de juros médios de 101% do Certifi cado de Depósito Interbancário - CDI.
(b) Em 2010, representado por fundo de investimento multimercado, que buscava rentabilidade acima do CDI.
(c) Aplicação fi nanceira automática de valores de conta-corrente sujeita à atualização diária de juros médios de 20% do CDI.

4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

  31/12/2011 31/12/2010

Contas a receber de clientes 31.866 40.779
Serviços executados a faturar 13.592 17.848

  45.458 58.627

O saldo de contas a receber de clientes, já faturado em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, por período de vencimento, está 
apresentado a seguir:

  31/12/2011 31/12/2010

A vencer 28.262 39.531
Vencidas:  
Até 30 dias 1.248 1.248
De 31 a 60 dias 518 -
De 61 a 90 dias 948 -
De 91 a 120 dias 681 -
Acima de 120 dias      209           -

    31.866 40.779
  
A Sociedade constitui provisão para créditos de liquidação duvidosa para contas a receber vencidas há mais de 180 dias, com 
base na sua experiência histórica. Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, não há saldos contabilizados de provisão para créditos 
de liquidação duvidosa.
Em 31 de dezembro de 2011, a Sociedade possui concentração do saldo a receber de clientes correspondente a 52% do saldo 
total faturado:

Cliente 31/12/2011 % do total

VIVO S.A. 10.796 24
Hospital Alemão Oswaldo Cruz 7.481  16
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 5.161 11
Outros clientes 22.020   49

  45.458 100
    
A Administração entende que a base de clientes é pulverizada e que a concentração do saldo a receber ocorreu pela evolução da 
obra no mês de dezembro de 2011, tendo a realização ocorrido em período subsequente.
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5. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

  31/12/2011 31/12/2010

Consórcio Racional Delta - MCT - 4.678
Outros créditos a receber 429    300

  429 4.978
       
O Consórcio Racional Delta representa uma operação conjunta com a Delta Construções Ltda., tendo como objeto de sua cons-
tituição 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.

6. CONTAS A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS

Os saldos das operações mantidas com partes relacionadas são como segue:

Ativo Circulante 31/12/2011 31/12/2010

Contas a receber de partes relacionadas:  
Centeranel 1 Participações Ltda. - 8
CCN - Centro de Convenções Ltda. 123 36
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. 81 789
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. 18 33
CCN Administração e Locação de Bens Ltda. 17 26
Centeranel 2 Participações Ltda. 2 13
Outros      -   31

  241 936

A Sociedade aluga o prédio onde funciona a sede, o qual é de propriedade da empresa relacionada Racicorp. Em 31 de dezembro 
de 2011, a Sociedade contabilizou despesas de aluguel no montante de R$1.163 (R$1.066 em 31 de dezembro de 2010), regis-
tradas como “Despesas administrativas e comerciais”. 

Sobre os saldos de mútuos não há incidência de encargos fi nanceiros.

7. INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS

São representados por:

  31/12/2011 31/12/2010

Investimentos em controladas:  
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. (*) - 95.085
Centeranel 1 Participações Ltda. (*) - 7.787
CCN Administração e Locação de Bens Ltda. (*) - 10.413
Centeranel 2 Participações Ltda. (*)  - 1.589
Outros 85          82

  85 114.956
    
Provisão para perdas em investimentos:  
CCN - Centro de Convenções Ltda. (*) - 4.412
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. (*)    -        166

     -     4.578

(*) Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, em 30 de novembro de 2011 a Sociedade procedeu à cisão parcial para a 
empresa ligada Racional Empreendimentos. 
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Até 31 de dezembro de 2010, os investimentos e a provisão para perdas em investimentos eram representados como segue:

Milhares de 
ações ordinárias / 

cotas possuídas

Participação 
no capital

integralizado - %

Patrimônio
líquido (passivo a

descoberto)

Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. (a) 45.452 99,99 95.085
Centeranel 1 Participações Ltda. 3.669 99,99 7.787
CCN Administração e Locação de Bens Ltda. (b) 6 99,97 10.413
Centeranel 2 Participações Ltda. 783 99,99 1.589
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. (c) 6 99,97 (166)
CCN - Centro de Convenções Ltda. (d) 2.701 99,99 (4.412)

(a) O Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. tem como objeto social a compra e venda de imóveis próprios e de terceiros 
e a administração de bens próprios e de terceiros, diretamente ou mediante outras sociedades, consórcios, empreendimentos 
e outras formas de associação de que participe ou venha a participar, no ramo de serviços de logística. O início das atividades 
ocorreu em 2010.

(b) A CCN Administração e Locação de Bens Ltda. tem como objeto social a exploração, administração e locação comercial de 
bens próprios, de terceiros ou havidos através de concessões, por meio de contratos. O início das atividades ocorreu em 2009.

(c) A CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. tem como objeto social a exploração, administração e locação co-
mercial de bens próprios, de terceiros ou havidos através de concessões, por meio de contratos. O início das atividades ocorreu 
em 2010.

(d) A CCN - Centro de Convenções Ltda. tem como objeto social a exploração do Centro de Convenções no município do Rio de 
Janeiro. O início das atividades ocorreu em 2007. 

A movimentação dos investimentos nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 é como segue:

Investimentos

Provisão para
perdas em

investimentos

Saldos em 31 de dezembro de 2009 84.729  (2.913)
    
Aumento de capital em controladas 24.950  - 
Resultado de participação em controladas 5.272  - 
Outros investimentos 5  - 
Provisão para perdas em investimentos em controladas -  (1.665)
                            
Saldos em 31 de dezembro de 2010 114.956  (4.578)
    
Aumento de capital em controladas 20.668  - 
Dividendos recebidos de controladas (2.701) - 
Resultado de participação em controladas 1.496  4.578 
Cisão parcial para a Racional Empreendimentos (*) (134.337) - 
Outros investimentos 3  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2011          85          -

(*) Vide nota explicativa nº 1.
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8. IMOBILIZADO

É composto por:
31/12/2011 31/12/2010

Taxa anual de
depreciação - % Custo

Depreciação/
amortização
acumulada Líquido Líquido

Máquinas e equipamentos 10 985 (505) 480 457
Móveis e utensílios 10 341 (104) 237 275
Equipamentos de informática 20 3.197 (1.563) 1.634 781
Veículos 20 29 (26) 3 9
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 1.090   (482)    608    593  
   5.642 (2.680) 2.962 2.115
 

A movimentação do imobilizado para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 é como segue:

Custo
Depreciação e

amortização Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2009 3.388 (1.515) 1.873
Adições no exercício    737   (495)    242
Saldos em 31 de dezembro de 2010 4.125 (2.010) 2.115
Adições no exercício 1.517   (670)    847

Saldos em 31 de dezembro de 2011 5.642 (2.680) 2.962

9. INTANGÍVEL

É composto por:
31/12/2011 31/12/2010

Taxa anual de
amortização - % Custo

Depreciação/
amortização
acumulada Líquido Líquido

Ágio na aquisição de cotas (*) - 8.873 (2.218) 6.655 -
Software 20   4.987 (1.153)   3.834 1.137

   13.860 (3.371) 10.489 1.137

(*) Em 9 de setembro de 2007, a Racicorp, antiga controladora da Sociedade, adquiriu 10% das cotas da Sociedade, anteriormen-
te pertencentes a sócios pessoas físicas. A referida operação gerou um ágio de R$8.873 e possui como fundamento econômico 
a  expectativa  de  rentabilidade futura.  A partir do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2009, a amortização contábil sis-
temática  do ágio por expectativa de rentabilidade futura  (“goodwill”) cessou completamente, permanecendo apenas a aplicação 
do teste de recuperação exigida pelo pronunciamento técnico CPC 01. Até 31 de dezembro de 2008, a Sociedade amortizou o 
ágio linearmente pelo prazo de cinco anos, no montante de R$2.218. Em 30 de novembro de 2011, a Racicorp cindiu a totalidade 
do ágio para a Sociedade, conforme operação de cisão mencionada na nota explicativa nº 1.

A movimentação do intangível para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 é como segue:

  Custo Amortização Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2009 700 (406) 294 
Adições 969 -  969 
Amortização          -   (126)    (126)
Saldos em 31 de dezembro de 2010 1.669 (532) 1.137 
Adições 3.318 -  3.318 
Adições por operação de incorporação (nota explicativa nº 1) 8.873 (2.218) 6.655 
Amortização          -   (621)    (621)

Saldos em 31 de dezembro de 2011 13.860 (3.371) 10.489

  31/12/2011 31/12/2010

  31/12/2011 31/12/2010
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10. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Representam valores antecipados dos clientes por conta de obras em andamento, a serem apropriados ao resultado conforme 
cronograma físico-fi nanceiro das obras.

11. IMPOSTOS A RECOLHER
   31/12/2011 31/12/2010
Circulante:  
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofi ns a recolher  645 972
Programa de Integração Social - PIS a recolher  178 232
Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher  829 409
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a recolher  1.016 831
Cofi ns a recolher - Parcelamento Especial - PAES  309 338
Outros impostos a recolher     120      73

   3.097 2.855
Não circulante:
Cofi ns a recolher - PAES     169    506

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 Cofi ns 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 (de Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP), foram 
fatores determinantes para a adesão ao programa.

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
    31/12/2011

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES   5.967

Circulante   504
Não circulante   5.463
   
Em 24 de março de 2011, a Sociedade fi rmou contrato de empréstimo com o BNDES, por meio do agente fi nanceiro Banco Itaú 
BBA S.A., com a fi nalidade de desenvolvimento e customização de software e expansão da área do escritório. Os empréstimos 
foram divididos em: (a) subcrédito A, cujo valor é de R$4.421; (b) subcrédito B, cujo valor é de R$1.105; e (c) subcrédito C, cujo 
valor é de R$1.842, brutos de comissões bancárias. A liberação dos subcréditos D, E e F, no montante de R$1.136, está prevista 
para ocorrer em 2012. Sobre a dívida incidem juros médios anuais de 4,7% acrescidos da TJLP. Referido empréstimo possui 
carência de pagamento de principal e juros de 18 meses. O cronograma de pagamento prevê amortização do principal e da atua-
lização monetária mensalmente, em 42 parcelas. 

O vencimento antecipado da dívida ocorrerá na hipótese de não comprovação física ou fi nanceira da realização do projeto acres-
cido de multa de 50% incidente sobre o montante de recursos liberados e não comprovados. Foram dados como garantia bens 
de propriedade do Banco Itaú BBA S.A., sendo a Sociedade responsável pela contratação e manutenção do seguro desses bens.

13. 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.
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14. OUTRAS CONTAS A PAGAR

   31/12/2011 31/12/2010

Consórcio Confi dere Racional - CEDAE (a)  169 14.955
Consórcio Racional Delta - MCT (b)  948 -
Outros     408      703

   1.525 15.658
    
(a) O Consórcio Confi dere Racional representa uma operação conjunta com a Confi dere Imobiliária, Incorporadora e Administra-
dora de Imóveis Cidade Nova Ltda., tendo como objeto de sua constituição a construção e a implementação, em regime de em-
preitada integral a preço global e prazo determinado para construção, de um imóvel para a Caixa Econômica Federal (“CEDAE”).

Proveniente dessa operação conjunta, a Sociedade registrou durante os exercícios de 2011 e de 2010 os seguintes valores 
no resultado:

   31/12/2011 31/12/2010

Receita de prestação de serviços  26.587 13.393 
Impostos sobre faturamento  (987) (1.451)
Custo dos serviços prestados  (19.445) (10.764)
Resultado fi nanceiro         93       184  
     6.248    1.362 
    
O saldo em 31 de dezembro de 2011 representa os valores recebidos antecipadamente por conta de serviços a serem executados.

(b) O Consórcio Racional Delta representa uma operação conjunta com a 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 MCT, no Estado do Rio Grande do Sul. Proveniente dessa operação conjunta, a Sociedade registrou durante os 
exercícios de 2011 e de 2010 os seguintes valores no resultado:

   31/12/2011 31/12/2010  
Receita de prestação de serviços  3.152  22.823 
Impostos sobre faturamento  (507) (943)
Custo dos serviços prestados  (7.509) (12.629)
Resultado fi nanceiro      189         67  
   (4.675)   9.318 
    
15. PROVISÃO PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

   31/12/2011 31/12/2010  
Trabalhistas  1.106 1.202
Cíveis  1.247 1.182
Tributários          -    187  
   2.353 2.571

Para todas as questões que estão sendo contestadas é constituída provisão em montante considerado sufi ciente para cobrir 
prováveis perdas, com base na avaliação dos assessores jurídicos externos. 

Para os processos cuja avaliação dos riscos indica probabilidade de perda provável, a Sociedade constituiu provisões para riscos.

A movimentação da provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 
2010 é como segue:

   31/12/2011 31/12/2010

Saldos no início do exercício  2.571 1.282
Constituição de provisões  -  1.289
Reversões de provisões    (218)         -

Saldos no fi m do exercício  2.353  2.571
     
A Sociedade efetuou depósito judicial no valor de R$1.827 em 23 de junho de 2008, que suspendeu 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. Os assessores jurídicos consideram possíveis as chances de êxito 
para a Sociedade, razão pela qual não foi constituída provisão em 31 de dezembro de 2011 e de 2010.
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16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. Capital social
O capital social, no montante de R$21.616 em 31 de dezembro de 2011, é representado por 21.616.756 cotas com valor 
nominal de R$1,00 cada uma. A Racional Participações Ltda. detém 99% do capital social.

Em 19 de abril de 2010, foi aprovado pelos cotistas o aumento de capital em R$15.141, correspondente a 15.141.000 cotas 
com valor nominal de R$1,00 cada uma.

Em 6 de dezembro de 2010, foi aprovado pelos cotistas o aumento de capital em R$9.750, correspondente a 9.750.000 cotas 
com valor nominal de R$1,00 cada uma.

Em 20 de junho de 2011, foi aprovado pelos cotistas o aumento de capital em R$18.609, correspondente a 18.609.000 cotas 
com valor nominal de R$1,00 cada uma.

Em 15 de agosto de 2011, foi aprovado pelos cotistas o aumento de capital em R$2.000, correspondente a 2.000.000 cotas 
com valor nominal de R$1,00 cada uma.

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, em 30 de novembro de 2011, a operação de cessão de acervo líquido à em-
presa ligada Racional Empreendimentos gerou uma redução de capital social de R$67.428 mediante a extinção de 67.428.469 
cotas no valor nominal de RS1,00 cada uma.

b. Reavaliação
Em 20 de setembro de 2007, as controladas Centeranel 1 Participações Ltda., Centeranel 2 Participações Ltda. e Centeranel 
3 Logística e Participações Ltda. procederam à reavaliação de seus terrenos, que resultou na constituição de reserva de rea-
valiação refl exa na Sociedade, no montante de R$54.966. Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, em 30 de novembro 
de 2011, a operação de cessão de acervo líquido à empresa ligada Racional Empreendimentos gerou uma redução da reserva 
de reavaliação de R$54.966. 

c. Dividendos
Por meio de Assembleias Gerais Ordinárias realizadas durante o ano de 2011, a Sociedade realizou distribuição de dividendos 
no valor de R$20.948.

d. Juros sobre o capital próprio
De acordo com a Lei nº 9.249/95, a Sociedade efetuou, nos exercícios de 2011 e de 2010, o registro de juros sobre o capital 
próprio no valor de R$2.936 e R$3.219, respectivamente, utilizando como base a TJLP. 

Para fi ns de divulgação e adequação às práticas contábeis, a despesa fi nanceira referente aos respectivos juros calculados, no 
valor de R$2.936 em 31 de dezembro de 2011 (R$3.219 em 31 de dezembro de 2010), foi revertida da demonstração do resul-
tado na conta “Despesas fi nanceiras” para a conta “Lucros acumulados” na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

e. Lucros acumulados
A destinação do lucro líquido do exercício será deliberada na próxima reunião dos cotistas.

17. RECEITA LÍQUIDA DE CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO

   31/12/2011 31/12/2010

Receita bruta  301.905 312.206 
(-) Impostos   (17.980)  (18.926)

Receita líquida  283.925  293.280 
    
18. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DOS CUSTOS E DAS DESPESAS 
RECONHECIDOS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

a. Custo dos serviços prestados
   31/12/2011 31/12/2010

Materiais e serviços  115.723 140.437
Pessoal  67.816 52.891
Utilidades e serviços  25.003 25.131
Ocupação    13.332   13.578

   221.874 232.037
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b. Despesas administrativas e comerciais

   31/12/2011 31/12/2010

Pessoal  19.314 14.277
Despesas gerais  5.932 10.295
Ocupação  1.839 1.611
(Reversão) complemento de provisão para contingências  (218) 1.289
Utilidades e serviços  891 726
Despesas tributárias       147        78

   27.905 28.276
    
    

19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Correntes
A Sociedade está inserida no regime de tributação pelo lucro real, e os débitos nas demonstrações do resultado, de R$10.304 
(R$11.351 em 2010), referem-se às despesas efetivas dos respectivos impostos ajustados às adições conforme a reconciliação 
a seguir:

   31/12/2011 31/12/2010

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

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  39.188  37.845 
Alíquota nominal - %       34%      34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal  (13.324) (12.867)

Ajustes:   
Redução pelo pagamento de juros sobre o capital próprio  998  1.094 
Resultado de participação em controladas  2.065  1.226 
Outras exclusões, líquidas         65    1.573

Imposto de renda e contribuição social debitados ao resultado do exercício  10.196    8.974 
  
  
Diferidos

   31/12/2011 31/12/2010

Adições temporárias:  
Provisão para riscos fi scais, cíveis e trabalhistas  2.353 2.571
Provisão para garantia  1.880 1.550
Participação nos lucros e resultados  2.950 2.437
Provisão para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FAP     127    431
Total de adições temporárias  7.310 6.989
Alíquota nominal - %    34%   34%
Imposto de renda e contribuição social diferidos  2.485 2.377

Ativo não circulante  2.485 2.377
Resultado do exercício  108 2.377

   

 
20. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
   31/12/2011 31/12/2010

Receitas fi nanceiras:  
Receita de aplicações fi nanceiras  2.193  3.805 
Juros ativos     168       93 
  2.361  3.898 
Despesas fi nanceiras:  
Descontos concedidos  (926) (1.194)
Juros passivos  (680) (428)
Despesas bancárias    (421)   (412)

  (2.027) (2.034)

48 Racional Participações



21. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2011, foram pagos aos administradores da Sociedade benefícios de curto prazo (orde-
nados, salários e contribuições para a seguridade social, participação nos lucros, assistência médica, habitação, bens ou serviços 
gratuitos ou subsidiados) no valor de R$3.304 (R$2.911 em 31 de dezembro de 2010), representados como “Despesas de pessoal”.

Não foi pago nenhum valor a título de: (a) benefícios pós-emprego (pensões, outros benefícios de aposentadoria, seguro de vida 
pós-emprego e assistência médica pós-emprego); (b) benefícios de longo prazo (licença por anos de serviço ou outras licenças, 
jubileu ou outros benefícios por anos de serviço, benefícios de invalidez de longo prazo); (c) benefícios de rescisão de contrato de 
trabalho; e (d) remuneração baseada em ações.

22. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2011, foi provisionada participação nos lucros e resultados de R$2.950 (R$2.437 em 31 
de dezembro de 2010), por deliberação da Administração da Sociedade, contabilizada como “Despesas administrativas e comerciais”.

23. COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, existe cobertura de seguros contra incêndio, roubo, colisão e riscos diversos sobre os 
bens da Sociedade. A apólice tem vigência até 10 de novembro de 2012, e os limites de indenização são:

Prédios, móveis, maquinismo e utensílios:

Equipamentos portáteis 20
Danos elétricos 50
Despesas com instalação em novo local 250
Equipamentos eletrônicos 50
Perda de aluguel 1.100
Roubo/furto qualifi cado do conteúdo 100
Roubo de valores em trânsito 20
Roubo/furto qualifi cado de dinheiro no interior 100
Tragédias naturais (vendaval, furacão, ciclone, granizo) 40

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
24.1 Gestão de risco de capital
A Sociedade e suas coligadas administram seu capital, para assegurar que as empresas que pertencem a ele possam continu-
ar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas 
em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.

24.2 Gestão de risco de liquidez
A responsabilidade fi nal pela gestão do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropriado de gestão 
de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. 
A Sociedade e suas controladas gerenciam o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e 
linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através do monitoramento contínuo dos fl uxos de 
caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfi s de vencimento dos ativos e passivos fi nanceiros.

Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, não há instrumentos fi nanceiros na forma de derivativos ou de risco semelhante.

25. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

As transações que não envolveram caixa foram:

• Impostos a recuperar
Em 31 de dezembro de 2011, a Sociedade procedeu à compensação, líquida, de R$436 de saldos de impostos a recuperar 
contra impostos a recolher.

• Reorganização societária
Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a Sociedade procedeu a uma reorganização societária e as respectivas tran-
sações não afetaram o caixa.

26. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações fi nanceiras foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela Administração da Sociedade em 23 de março de 2012.

Francisco Aurélio Martins
Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-0
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    31/12/2011 31/12/2010

Serviços executados e administrados pela Sociedade (receita
operacional bruta)    301.905 312.206
Serviços executados por terceiros e administrados pela Sociedade   563.829 491.593

Valor total dos serviços executados sob a responsabilidade da Sociedade  865.734 803.799
     

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 a benefícios fi scais e no-
vas 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, a 
Sociedade apresenta a demonstração do valor dos serviços prestados como indicadora do volume de atividade total 
das obras executadas sob a sua responsabilidade fi nanceira, técnica e administrativa.

Francisco Aurélio Martins
Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-0

ANEXO - QUADRO SUPLEMENTAR

Demonstração do valor total dos serviços
executados sob a responsabilidade da Sociedade 
em 31 de dezembro de 2011 e de 2010

RACIONAL ENGENHARIA
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RACIONAL ENGENHARIA

RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Racional Engenharia Ltda. (“Sociedade”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como 
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações fi nanceiras
A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas de-
monstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja pla-
nejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras 
estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a res-
peito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção re-
levante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações fi nanceiras da Sociedade para planejar os procedimentos de audito-
ria que são apropriados às circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia 
desses controles internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião com ressalva.

Aos Administradores e Cotistas da Racional Engenharia Ltda.

São Paulo/SP
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Base para opinião com ressalva
Em 31 de dezembro de 2011, a Sociedade não registrou provisão para determinados riscos no montante 
aproximado de R$5.800 mil. Como decorrência, o patrimônio líquido está a maior em aproximadamente 
R$5.800 mil e o lucro líquido do exercício está apresentado a menor em aproximadamente R$1.500 mil, 
líquido dos efeitos tributários.

Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto pelo efeito do ajuste mencionado no parágrafo Base para opinião com ressalva, 
as demonstrações fi nanceiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Racional Engenharia Ltda. em 31 de dezembro de 2011, o 
desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos

Valores correspondentes ao exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fi ns de com-
paração, foram por nós auditados e nosso relatório de auditoria, datado de 31 de março de 2011, contém 
ressalva quanto ao assunto mencionado no parágrafo Base para opinião com ressalva.

Informação suplementar

As informações contidas no Anexo - Quadro Suplementar, referentes ao valor total dos serviços executados 
sob a responsabilidade da Sociedade em 31 de dezembro de 2011, são apresentadas com o propósito de 
permitir análises adicionais e não são requeridas como parte das demonstrações fi nanceiras básicas. Essas 
informações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria mencionados anteriormente e, 
em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação às 
demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

São Paulo, 23 de março de 2012

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Ismar de Moura
Contador

CRC nº 1 SP 179631/O-2
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Balanços Patrimoniais

Demonstrações do Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações Combinadas das Mutações
do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

RACIONAL EMPREENDIMENTOS
E CONTROLADAS
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Levantados em 31 de dezembro de 2011
(em milhares de Reais - R$)

CIRCULANTES    
Caixa e equivalentes de caixa 3 2 5.987   3.017
Contas a receber de clientes 4 - 4.441  2.792
Imóveis a comercializar 6 -  197.847   173.702
Outras contas a receber  - 1.388  1.028

Total dos ativos circulantes  2 209.663  180.539
    
NÃO CIRCULANTES    
Depósitos judiciais     - - 57
Imposto de renda e contribuição social diferidos 19 - -  210
Investimentos 7 140.121 - -
Imobilizado 8 - 4.636  2.956
Intangível  - 118  41
Propriedades para investimento 9 - 107.866  112.345

Total dos ativos não circulantes  140.121 112.620 115.609

TOTAL DOS ATIVOS  140.123  322.283  296.148 
    

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Nota
Explicativa

Controladora
31/12/2011

Consolidado
31/12/2011

Combinado
31/12/2010

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RACIONAL EMPREENDIMENTOS
E CONTROLADAS
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PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
CIRCULANTES    
Empréstimos e fi nanciamentos 10 - 17.321  10.491 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários - CRI 11 - 12.478  12.480 
Fornecedores   - 2.870  7.524 
Cauções e retenções   -  394  1.147 
Adiantamentos de clientes 13 - 1.763  998 
Salários e encargos sociais   - 148  125 
Impostos a recolher  12 -  619  512 
Imposto de renda e contribuição social a recolher  - 775  319 
Outras contas a pagar  - 1.203  1.102

Total dos passivos circulantes  - 37.571 34.698 
    
NÃO CIRCULANTES    
Empréstimos e fi nanciamentos 10 - 78.222  66.488 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários - CRI 11 - 74.534   86.555 
Provisão para riscos cíveis 14 - - 57 
Provisão para perdas em investimentos 7 8.167  - -
Total dos passivos não circulantes  8.167  152.756  153.100 
    
PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
Capital social  15.a) 79.373 79.373  59.430 
Reserva de reavaliação 15.b) 54.966 54.966  54.966 
Prejuízos acumulados   (2.383) (2.383) (6.046)
Total do patrimônio líquido  131.956 131.956  108.350
 

TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  140.123 322.283  296.148 

Nota
Explicativa

Controladora
31/12/2011

Consolidado
31/12/2011

Combinado
31/12/2010
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Para o período de 2 de maio (data de constituição da Sociedade) 
a 31 de dezembro de 2011
(em milhares de Reais - R$, exceto o (prejuízo) lucro por cota)

RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16 - 64.310  31.687
    
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 17.a) - (18.365)  (10.121)
      
LUCRO BRUTO  - 45.945  21.566
    
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS    
Despesas administrativas e comerciais 17.b) - (11.845)  (5.499)
Depreciações e amortizações  - (8.907)  (5.727)
Resultado de participação em controladas 7 1.616  - -
Provisão para perdas em investimentos 7 (3.999) - -
Outras despesas  - (3.237)  (284)
       
(PREJUÍZO) LUCRO OPERACIONAL ANTES
DO RESULTADO FINANCEIRO  (2.383) 21.956 10.056
    
RESULTADO FINANCEIRO    
Receitas fi nanceiras  17.c) - 394 950
Despesas fi nanceiras  17.c) - (15.806)  (7.572)
       
(PREJUÍZO) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (2.383) 6.544 3.434
    
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    
Correntes 19 - (2.671)  (2.448)
Diferidos 19 - (210)  210

 
      
(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO  (2.383) 3.663  1.196

(PREJUÍZO) LUCRO POR COTA - R$  (0,03) 0,05  0,02
    
Não há outros resultados abrangentes no período nem em períodos anteriores.   
 

DEMONSTRAÇÕES
DO RESULTADO

Nota
Explicativa

Controladora
02/05 a 31/12/2011

 Combinado
31/12/2011        31/12/2010

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RACIONAL EMPREENDIMENTOS
E CONTROLADAS
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Para o período de 2 de maio (data de constituição da Sociedade) 
(em milhares de Reais - R$)

Constituição da Sociedade e integralização
de capital social em 2 de maio de 2011  2 - - 2
Absorção de parcelas cindidas - reorganização societária 1 79.371  54.966  - 134.337
Prejuízo do período  - -  (2.383) (2.383)
        
     
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011  79.373 54.966  (2.383)  131.956 
   

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota
Explicativa

Capital
Social

Reserva de
Reavaliação

Prejuízos
Acumulados

Total do
Patrimônio Líquido

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
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Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010
(em milhares de Reais - R$)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009  47.570 54.966 (7.242) 95.294 
      
  
Aumento de capital por incorporação de ativos  11.860 - - 11.860
Lucro líquido do exercício  - - 1.196 1.196
        
    
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010  59.430 54.966 (6.046) 108.350 
      
 
Aumento de capital por incorporação de ativos  19.943 - -  19.943
Lucro líquido do exercício  - - 3.663 3.663

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011  79.373 54.966 (2.383)  131.956

DEMONSTRAÇÕES 
COMBINADAS DAS MUTAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital
Social

Reserva de
Reavaliação

Prejuízos
Acumulados

Total do
Patrimônio Líquido

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RACIONAL EMPREENDIMENTOS
E CONTROLADAS
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Para o período de 2 de maio (data de constituição da Sociedade)
a 31 de dezembro de 2011
(em milhares de Reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES
DOS FLUXOS DE CAIXA

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    
(Prejuízo) lucro líquido do período/exercício  (2.383) 3.663 1.196
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido do período/exercício 
com o caixa líquido  gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:   

Depreciações e amortizações  - 8.907 5.727 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - 210  (210)
Despesa fi nanceira de empréstimos, fi nanciamentos e parcelamentos -  14.254 7.095 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  - 408  67
(Reversão de provisão) provisão para riscos cíveis  - (57) 116
Resultado de participação em controladas  (1.616) - -
Provisão para perdas em investimentos  3.999 - -

    
(Aumento) redução nos ativos operacionais:    

Contas a receber de clientes  - (2.004) (753)
Imóveis a comercializar  - (8.959) (55.201)
Outras contas a receber  - (360) (8.174)
Depósitos judiciais  - 57  (57)

    
Aumento (redução) nos passivos operacionais:    

Fornecedores   - (4.654) (4.294)
Cauções e retenções   - (753) 1.153
Adiantamentos de clientes  - 765 401
Salários e encargos sociais   - 23 (216)
Impostos a recolher   -  107 (186)
Imposto de renda e contribuição social a recolher  -  456 188
Outras contas a pagar   - 101   (246)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais - 12.164  (53.394)
    
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   
Aquisição de bens do ativo imobilizado e de bens intangíveis - (2.124) -

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  - (2.124) -
    
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    
Pagamento de empréstimos e fi nanciamentos  - (24.545) (26.460)
Captação de empréstimos e fi nanciamentos  - 17.475 62.292
Aumento de capital social  2 - -

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de fi nanciamento 2 (7.070)  35.832
    
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2 2.970  (17.562)
    
Caixa e equivalentes de caixa no início do período/exercício  -  3.017  20.579
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período/exercício  2  5.987  3.017
    
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2  2.970 (17.562)

Controladora
02/05 a 31/12/2011

 Combinado
31/12/2011       31/12/2010
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Para o período de 2 de maio a 31 de dezembro de 2011
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Racional Empreendimentos Ltda. (“Sociedade”) foi constituída em 2 de maio de 2011 e tem 
como objeto social a prestação de serviços de intermediação, mediação e gestão de novos negó-
cios ou serviços em geral, bem como a participação em outras empresas na qualidade de sócia-
-cotista ou acionista.

As controladas diretas e indiretas da Sociedade e que foram incluídas nas demonstrações fi nancei-
ras consolidadas e combinadas são as seguintes:

• PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda. (“PLA”) - tem por objeto social a participação em 
outras sociedades como sócia, acionista ou cotista e a administração e exploração de bens pró-
prios, inclusive por meio de locação.

• PLA Racional Projetos Imobiliários II Ltda. (“PLA II”) - tem por objeto social a participação em 
outras sociedades como sócia, acionista ou cotista e a administração e exploração de bens pró-
prios, inclusive por meio de locação.

• CCN - Centro de Convenções Ltda. (“CCN”) - tem como objeto social a exploração do Centro 
de Convenções da cidade do Rio de Janeiro.

• CCN Administração e Locação de Bens Ltda. (“CCN Torre Norte”) - tem como objeto social a 
exploração, administração e locação comercial de bens próprios, de terceiros ou havidos através 
de concessões, por meio de contratos. 

• CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. (“CCN Torre Sul”) - tem como objeto 
social a exploração, administração e locação comercial de bens próprios, de terceiros ou havidos 
através de concessões, por meio de contratos. A controlada iniciou suas operações em 2010.

• Centeranel 1 Participações Ltda. (“Centeranel 1”) - tem como objeto social a prestação de 
serviços de carga através de modais ferroviário e rodoviário, entre outros, isoladamente ou com-
binados entre si de forma intermodal ou multimodal, inclusive atuando como operador de trans-
porte multimodal. Exploração de atividades relacionadas direta ou indiretamente aos serviços 
de transporte, tais como planejamento logístico, carga, descarga, transbordo, movimentação e 
armazenagem de mercadorias e contêineres, operação portuária, exploração e administração de 
entrepostos de armazenagem, armazéns gerais e entrepostos aduaneiros. A controlada estava 
em fase pré-operacional até 31 de dezembro de 2011.

• Centeranel 2 Participações Ltda. (“Centeranel 2”) - tem como objeto social a prestação de 
serviços de carga através de modais ferroviário e rodoviário, entre outros, isoladamente ou com-
binados entre si de forma intermodal ou multimodal, inclusive atuando como operador de trans-
porte multimodal. Exploração de atividades relacionadas direta ou indiretamente aos serviços 
de transporte, tais como planejamento logístico, carga, descarga, transbordo, movimentação e 
armazenagem de mercadorias e contêineres, operação portuária, exploração e administração de 
entrepostos de armazenagem, armazéns gerais e entrepostos aduaneiros. A controlada estava 
em fase pré-operacional até 31 de dezembro de 2011.

• Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. (“Centeranel 3”) - tem como objeto social a com-
pra e venda de imóveis próprios e de terceiros e a administração de bens próprios e de terceiros, 
diretamente ou mediante outras sociedades, consórcios, empreendimentos e outras formas de 
associação de que participe ou venha a participar, no ramo de serviços de logística. A controlada 
iniciou suas operações em outubro de 2010.

NOTAS EXPLICATIVAS

RACIONAL EMPREENDIMENTOS
E CONTROLADAS
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Reorganização societária
Em 30 de novembro de 2011, a Sociedade procedeu a uma reorganização societária que teve como 
objetivo preparar jurídica e contabilmente o grupo econômico para novos projetos, segregando as 
atividades de engenharia e construção dos negócios imobiliários e dos novos empreendimentos 
que envolvem a criação de operações estruturadas e a constituição de portfólios estratégicos. 

Além disso, a reorganização societária visará ao aperfeiçoamento dos padrões de governança cor-
porativa. 

Em 30 de novembro de 2011, os cotistas da Sociedade aprovaram a incorporação do acervo líquido 
cindido da empresa relacionada Racional Engenharia Ltda., conforme laudo de peritos contábeis 
independentes: 

Investimentos e provisão para perda em investimentos:  
PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda. 9
CCN - Centro de Convenções Ltda. (4.206)
CCN Administração e Locação de Bens Ltda. 12.641
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. 2.171
Centeranel 1 Participações Ltda. 7.807
Centeranel 2 Participações Ltda. 1.614
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. 114.301    
  134.337
A partir daquela data, a Sociedade passou a controlar diretamente tais empresas. 

2. BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações fi nanceiras da Sociedade compreendem:

• As demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.

• As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação socie-
tária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

2.2 Base de elaboração
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determi-
nados instrumentos fi nanceiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práti-
cas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos.

O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade e por suas controladas está 
descrito na nota explicativa nº 2.4.

2.3 Bases de consolidação e investimentos em controladas
As demonstrações fi nanceiras consolidadas incluem as demonstrações fi nanceiras da Sociedade 
e de suas controladas, inclusive entidades de propósitos específi cos. O controle é obtido quando 
a Sociedade tem o poder de controlar as políticas fi nanceiras e operacionais de uma entidade para 
auferir benefícios de suas atividades.

Nas demonstrações fi nanceiras individuais da Sociedade as informações fi nanceiras das contro-
ladas e dos empreendimentos controlados em conjunto são reconhecidas através do método de 
equivalência patrimonial.

As demonstrações fi nanceiras consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas em con-
formidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e incluem as demonstrações fi nanceiras da 
Sociedade e de suas controladas. Na preparação das demonstrações fi nanceiras consolidadas, os 
saldos entre as sociedades consolidadas foram eliminados, bem como o saldo do investimento da 
Sociedade nas controladas. As controladas consolidadas são as seguintes:
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  Tipo de Participação
  participação no capital - %

Controladas diretas:  
Racional Engenharia Ltda. Integral 99,9
Racional Empreendimentos Ltda. Integral 99,9

Controladas indiretas:  
PLA Racional Projetos Imobiliários I Ltda. Integral 99,9
PLA Racional Projetos Imobiliários II Ltda. Integral 99,9
CCN - Centro de Convenções Ltda. Integral 99,9
CCN Administração e Locação de Bens Ltda. Integral 99,9
CCN Torre Sul Administração e Locação de Bens Ltda. Integral 99,9
Centeranel 1 Participações Ltda. Integral 99,9
Centeranel 2 Participações Ltda. Integral 99,9
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. Integral 99,9

Controladas em conjunto:  
Consórcio Racional Delta Proporcional 50,0
Consórcio Confi dere Racional Proporcional 65,0

2.4 Sumário das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade e por suas controladas são:

2.4.1 Instrumentos fi nanceiros ativos
Caixa e equivalentes de caixa: são representados por fundo fi xo de caixa, recursos em contas bancárias de livre movimen-
tação e aplicações fi nanceiras cujos saldos não diferem signifi cativamente dos valores de mercado, com vencimento até 90 
dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignifi cante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos 
rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Contas a receber de clientes e créditos de liquidação duvidosa: são representados pelos respectivos valores de realização, 
podendo incluir, caso seja julgado necessário, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, cujo cálculo é baseado em 
estimativa sufi ciente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber, considerando o histórico de recebi-
mentos, a situação de cada cliente e as respectivas garantias oferecidas.

Deterioração de ativos fi nanceiros: ativos fi nanceiros são avaliados a cada data de balanço para identifi cação de eventual 
deterioração de ativos (“impairment”). São considerados deteriorados quando existem evidências de que um ou mais 
eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo fi nanceiro e que tenham impactado o fl uxo estimado de 
caixa futuro do investimento.

2.4.2 Instrumentos fi nanceiros passivos
Os passivos fi nanceiros da Sociedade e de suas controladas são substancialmente representados por fornecedores, em-
préstimos e fi nanciamentos. Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos pactuados, que 
incluem juros e atualização monetária incorridos. Quando aplicável, estes são demonstrados pelo valor justo, líquido dos 
custos de transação incorridos, e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de 
juros efetiva.

2.4.3 Imobilizado, intangível e propriedades para investimento
Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e amortização e, quando aplicável, provisão para redução ao valor 
de recuperação. A depreciação e amortização são calculadas pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo 
de vida útil-econômica dos bens e direitos. Os arrendamentos mercantis de bens são reconhecidos no respectivo grupo do 
ativo, em contrapartida à conta “Empréstimos e fi nanciamentos”, e são depreciados pela vida útil-econômica dos bens arren-
dados. Os encargos fi nanceiros de fi nanciamentos incorridos durante o período de construção foram capitalizados.

2.4.4 Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de des-
contos comerciais e/ou bonifi cações concedidos ao cliente. 

Arrendamentos operacionais
A receita de aluguel oriunda de arrendamento operacional é reconhecida pelo método linear durante o período de vi-
gência do arrendamento em questão. Os custos diretos iniciais incorridos na negociação e preparação do arrendamento 
operacional são adicionados ao valor contábil dos ativos arrendados e reconhecidos também pelo método linear durante 
o período de vigência do arrendamento.
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2.4.5 Custo dos empréstimos e fi nanciamentos
Os custos de empréstimos e fi nanciamentos atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos qualifi -
cáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial para fi carem prontos para uso, são acrescenta-
dos ao custo de tais ativos até a data em que estejam prontos para o uso.

Os ganhos sobre investimentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obtidos com empréstimos e fi nanciamentos 
específi cos ainda não gastos com o ativo qualifi cável são deduzidos dos custos com empréstimos elegíveis para capitalização.

Todos os outros custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do período em que são incorridos.

2.4.6 Redução ao valor recuperável de ativos
No fi m de cada exercício, a Sociedade e suas controladas revisam o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis 
com vida útil defi nida para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor 
recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a fi nalidade de mensurar o montante 
dessa perda, se houver.

A Sociedade e suas controladas efetuaram a análise do valor de recuperação do imobilizado. Com base nos estudos realiza-
dos, não foram identifi cados ativos que necessitem de provisão para redução ao seu valor de recuperação.

2.4.7 Ajuste a valor presente
A Sociedade e suas controladas avaliaram os ativos e passivos monetários de longo prazo e relevantes existentes no circu-
lante sujeitos à avaliação a valor presente, e também os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação 
às demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, não foi registrado ajuste a 
valor presente, em face da não relevância. 

2.4.8 Tributação

Impostos correntes
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável 
difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis 
em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. 

Impostos diferidos
Os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias tributáveis. A recuperação do saldo 
dos impostos diferidos ativos é revisada nas datas dos balanços e, quando não for mais provável que lucros tributáveis 
futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo 
montante que se espera que seja recuperado. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado.

2.4.9 Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que 
seja possível estimar os valores de forma confi ável e cuja liquidação seja provável.

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação nas datas 
dos balanços, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação.

As provisões para o custo esperado com a garantia de obras são reconhecidas com base na melhor estimativa da Adminis-
tração em relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação.

2.4.10 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Admi-
nistração da Sociedade se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos, os passivos, as 
receitas e as despesas. Os resultados fi nais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em perío-
dos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas utilizadas pela Administração da Sociedade 
e de suas controladas na preparação das demonstrações fi nanceiras referem-se a determinação da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa, vidas úteis utilizadas para depreciação dos bens do ativo imobilizado, prazos e valores de realização 
de ativos imobilizados e para riscos.

2.4.11 Consolidação
A Sociedade, conforme disposto nos parágrafos 9 e 10 do pronunciamento técnico CPC 36 - Demonstrações Financeiras 
Consolidadas e Separadas, não está apresentando as demonstrações consolidadas do resultado devido ao fato de sua con-
troladora Racional Participações Ltda. estar divulgando, em última instância, suas demonstrações fi nanceiras consolidadas 
referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010.

2.4.12 Demonstrações fi nanceiras combinadas
As demonstrações fi nanceiras combinadas foram elaboradas seguindo os critérios contábeis de consolidação previstos pe-
las práticas contábeis adotadas no Brasil, incluem as demonstrações fi nanceiras da Sociedade e das empresas menciona-
das na nota explicativa nº 2.3 e foram preparadas para demonstrar como seriam as demonstrações fi nanceiras da Sociedade 
se a reorganização societária mencionada na nota explicativa nº 1 tivesse sido efetuada em 1º de janeiro de 2010, uma vez 
que as empresas estavam sob controle e administração comuns. O processo de combinação das contas patrimoniais e de 
resultado e das demais informações nas demonstrações fi nanceiras combinadas corresponde à soma horizontal dos saldos 
das contas do ativo, do passivo, do patrimônio líquido e das receitas e despesas, segundo a sua natureza.
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3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, o saldo está composto conforme segue:

  Controladora Consolidado Combinado
  31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010

Caixa 2 9 15
Bancos - 2.235 1.052
Aplicações fi nanceiras:   
Banco Itaú-Unibanco - CDB (*) - 3.688 28
Banco Bradesco - CDB (*) - 55 300
Banco Votorantim - CDB (*)   -         - 1.622

 
   2 5.987 3.017

(*) As aplicações fi nanceiras estão sujeitas à atualização mensal de juros médios de 101,16% do Certifi cado de Depósito Inter-
bancário - CDI.

As aplicações fi nanceiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignifi cante 
risco de mudança de valor. 

4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
  Consolidado Combinado
   31/12/2011 31/12/2010

Contas a receber de clientes 4.849 2.859
Provisão para créditos de liquidação duvidosa   (408)     (67)

   4.441 2.792

Os saldos consolidados de contas a receber de clientes, já faturados em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, por período de 
vencimento, estão apresentados a seguir:
     
   Consolidado Combinado
   31/12/2011 31/12/2010

A vencer 4.441 2.792
Vencidas até 180 dias    408      67
Superior a 181 dias 4.849 2.859

A Sociedade e suas controladas constituem provisão para créditos de liquidação duvidosa para contas a receber vencidas há mais 
de 180 dias.

5. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A controlada CCN Torre Sul celebrou contrato de locação com PLA. O início da locação ocorreu em janeiro de 2010. 

Sobre as operações de mútuo não há incidência de juros. 

6. IMÓVEIS A COMERCIALIZAR
São compostos substancialmente por edifi cações, situadas no terreno na Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, destinadas à 
realização de atividades correlatas aos serviços de transporte rodoviário e ferroviário, movimentação e locação para armazenagem 
de mercadorias e contêineres. 

7. INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS
Representados por participações societárias em controladas para o período de 30 de novembro a 31 de dezembro de 2011.

NOTAS EXPLICATIVAS
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Os saldos de investimentos e da provisão para perdas em investimentos em 31 de dezembro de 2011 na controladora são 
como seguem:

Descrição dos
investimentos

Milhares 
de ações 

ordinárias/ 
cotas possuídas

Participação
no capital

integralizado %

Patrimônio
líquido (passivo 

a descoberto)

Lucro líquido
(prejuízo) 

no  período 

Resultado de
participação em 

  controladas 

Saldos dos
investimentos 

(provisão para per-
da em investimen-

tos 31/12/2011)

CCN 2.701 99,97 (5.304) (1.098) (1.098) (5.304)
Centeranel 1 3.669 99,99 7.787 (20) (20) 7.787
Centeranel 2 829 99,99 1.519 (95) (95) 1.519
Centeranel 3 66.062 99,99 115.552 1.251 1.251 115.552
CCN Torre Norte 6 99,99 12.812 171 171 12.812
CCN Torre Sul 6 99,99 2.337 166 166 2.337
PLA 1 99,99 (2.892) (2.901) (2.901) (2.892)
Outros   143 143    143        143

       (2.383) 131.954 
Contabilizados como:    

Ativo não circulante - investimentos      140.121
Passivo não circulante - provisão para perdas em investimentos     8.167
Resultado - resultado de equivalência patrimonial     1.616 
Resultado - provisão para perdas em investimentos     (3.999) 

 
A movimentação dos investimentos na controladora para o período de 1º de dezembro a 31 de dezembro de 2011 é como segue:

Investimentos  31/12/2011

Saldos iniciais - 2 de maio de 2011  -
Incorporação de acervo cindido (*)  134.337
Resultado de equivalência patrimonial  1.616
Provisão para perdas em investimentos     (3.999)

Saldos fi nais  131.954
   
Investimentos - ativo não circulante  140.121
Provisão para perdas em investimentos - passivo não circulante     (8.167)

   131.954
(*) Vide nota explicativa nº 1.

8. IMOBILIZADO

No consolidado e combinado, é composto por:

31/12/2011 31/12/2010

Taxa anual de
depreciação - % Custo

Depreciação/
amortização
acumulada Líquido Líquido

Instalações 10 850 (55) 795 70
Máquinas e equipamentos 10 733 (208) 525 420
Móveis e utensílios 10 998 (144) 854 542
Equipamentos de informática 20 244 (90) 154 129
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 2.679 (371) 2.308 1.795

 
   5.504 (868) 4.636 2.956

A movimentação do imobilizado para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2011 é como segue:

     Depreciação/
     Custo amortização Líquido

 
Saldos em 31 de dezembro de 2010   3.459 (503) 2.956
Adições no exercício   2.045 (365) 1.680

 
Saldos em 31 de dezembro de 2011   5.504 (868) 4.636

  31/12/2011 31/12/2010
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9. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
No consolidado e combinado, são compostas por:

31/12/2011 31/12/2010

Taxa anual de
depreciação e

amortização - % Custo

Depreciação/
amortização
acumulada Líquido Líquido

Edifi cações 4 118.810 (14.408) 104.402 110.296
Instalações, máquinas e outros bens 10 2.008 (341) 1.667 805
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10    1.930     (133)    1.797     1.244 
    122.748 (14.882) 107.866 112.345

Os saldos registrados na conta “Edifi cações” referem-se a edifícios que estão sendo alugados nos municípios do Rio de Janeiro 
e de São Paulo. Conforme mencionado na nota explicativa nº 11, os imóveis detidos pelas controladas CCN Torre Norte e CCN 
Torre Sul foram locados, pelo prazo médio de dez anos, corrigidos pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M. Tais Socie-
dades procederam à securitização desses recebíveis, mediante operação estruturada com o Banco Unibanco S.A., para emissão 
de Cédulas de Créditos Imobiliários - CCI.

A movimentação do imobilizado para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2010 é como segue:

    Custo Depreciação Líquido  

Saldos em 31 de dezembro de 2010   122.497 (10.152) 112.345
Adições no exercício   251 (4.730) (4.479)  

Saldos em 31 de dezembro de 2011   122.748 (14.882) 107.866

    
Revisão da vida útil
A Sociedade e suas controladas revisaram a vida útil remanescente dos bens classifi cados como propriedades para investimento 
e não foi identifi cada necessidade de alteração.

Avaliação a valor justo
O valor justo da propriedade para investimento foi determinado com base em informações levantadas no mercado, que são 
tratadas adequadamente para serem utilizadas na determinação do valor do empreendimento.

Para as avaliações, foram elaborados fl uxos de caixa até o ano de 2034, desconsiderando a infl ação que possa vir a existir nesse 
período. A taxa média de desconto aplicada ao fl uxo de caixa foi de 11%. Os gastos previstos com manutenção predial foram 
incluídos no cálculo. 

A seguir estão demonstrados os valores da avaliação a valor justo:  
     Consolidado
     31/12/2011  
Propriedades para investimento em operação     257.266
     

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
  Consolidado  Combinado
  31/12/2011 31/12/2010

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES:  
Centeranel 3 (a) 75.428 60.615
CCN (b) 7.667 10.733
Banco Votorantim (c) 186 2.650
Banco Santander (d) 4.026 683
Banco Itaú-Unibanco (e) 468 2.298
Banco Bradesco (f)   7.768 -       
  95.543 76.979
    
Circulante 17.321 10.491
Não circulante 78.222 66.488

  31/12/2011 31/12/2010

NOTAS EXPLICATIVAS
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(a) Em 25 de novembro de 2009, a controlada Centeranel 3 fi rmou escritura de fi nanciamento com o BNDES para a construção 
de imóveis comerciais. O fi nanciamento foi liberado em subcréditos: (i) R$28.671 em 11 de maio de 2010; (ii) R$13.671 em 10 
de agosto de 2010; (iii) R$5.000 em 8 de outubro de 2010; (iv) R$8.000 em 16 de novembro de 2010; (v) R$5.000 em 10 de 
dezembro de 2010; (vi) R$10.000 em 14 de fevereiro de 2011; e (vii) R$7.758 em 24 de junho de 2011, totalizando R$78.100.

Sobre o principal da dívida incidem juros médios de 4,41% ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. O prazo para 
pagamento é até março de 2018. Como garantia foi concedida hipoteca dos próprios imóveis, registrados na conta “Imóveis 
a comercializar”, no ativo circulante.

(b) Captação no BNDES para a construção do Centro de Convenções pela controlada CCN, com juros atrelados à TJLP mais 
“spread” de 2% ao ano e vencimento de principal e juros em 2014. O empréstimo está garantido por:

• Cessão fi duciária dos direitos de créditos da controladora.
• Aval pessoal dos cotistas e da controladora.
• Hipoteca de imóveis da controladora, no montante de R$16.330.

O contrato possui cláusulas relativas à observância de certos “covenants” fi nanceiros e não fi nanceiros, entre as quais destacamos:

• Aplicar os recursos recebidos unicamente na execução do projeto.
• Comunicar ao credor qualquer ocorrência que importe modifi cação do projeto, indicando as providências adotadas.
• Apresentar ao credor, no prazo de 180 dias após a liberação da última parcela do crédito, a licença de operação do bem.
• Apresentar anualmente, até 30 de junho de cada ano, as demonstrações fi nanceiras da controlada CCN auditadas por 
empresa de auditoria independente, registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
• Remeter ao credor as alterações de seu estatuto social e as atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e das 
reuniões de seu Conselho de Administração.
• Manter seguro do bem dado em garantia.
• Não ceder nem transferir os direitos e as obrigações do contrato, tampouco vender ou alienar o bem fi nanciado sem 
autorização do credor.
• Manter em dia o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária e outras de caráter social.
• Não realizar fusão, incorporação, cisão nem outro processo de reorganização societária sem prévia anuência do credor.
• Não possuir requerimento de falência nem existir requerimento de falência para a controladora sem contestação no prazo 
de 30 dias.
• Não sofrer protesto de título judicial ou extrajudicial por falta de pagamento de dívida no valor igual ou superior a R$1.000.
• Não locar, arrendar nem transferir o bem adquirido por força do projeto fi nanciado.
• A controladora não poderá alienar os bens dados em garantia sem autorização do credor.
• Empenhar todos os esforços a fi m de não permitir a extinção, o término, a intervenção nem a revogação do Contrato de 
Concessão de Serviço Público fi rmado entre a Racional Engenharia e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.

(c) Refere-se à captação com o Banco Votorantim para a construção do Centro de Convenções, com juros atrelados à variação 
do CDI mais “spread” de 1,3% ao ano e vencimento em 2014. O empréstimo está garantido por avalistas. 

(d) Refere-se à captação com o Banco Santander para a construção do Centro de Convenções, com juros atrelados à variação 
do CDI mais “spread” de 1,3% ao ano e vencimento em 2014. O empréstimo está garantido por notas promissórias.

(e) Refere-se à captação com o Banco Unibanco para a construção do Centro de Convenções, com juros atrelados à variação 
do CDI mais “spread” de 1,3% ao ano e vencimento em 2014. O empréstimo está garantido por avalistas.

(f) Refere-se à captação de capital de giro com o Banco Bradesco, com juros atrelados à variação do CDI mais “spread” de 
1,3% ao ano e vencimento em 2016. O empréstimo está garantido por avalistas.

Em 31 de dezembro de 2011, os “covenants” estão sendo cumpridos adequadamente.

Os empréstimos e fi nanciamentos de longo prazo têm seus vencimentos distribuídos da seguinte forma:

   Consolidado

Vencimento  R$
2013  10.837
2014  16.001
2015  13.861
2016  23.190
Após 2016  14.333 
   78.222
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11. CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI
 
  Consolidado  Combinado
  31/12/2011 31/12/2010 
CCN Torre Norte (a) 70.446 80.102
CCN Torre Sul (b) 16.566 18.933

Total 87.012 99.035
     
Circulante 12.478 12.480
Não circulante 74.534 86.555
     

(a) A controlada CCN Torre Norte e a Sulamerica 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 ocorreu em abril de 2009.

A controlada CCN Torre Norte realizou captação de recursos por meio da securitização dos recebíveis desses aluguéis, com 
respectiva emissão de CRI, vinculados a Cédulas de Créditos Imobiliários - CCI. O valor total dos CRI emitidos até 31 de de-
zembro de 2010 é de R$96.537, que estão sendo amortizados em dez parcelas anuais até abril de 2019, acrescidos de juros de 
10,8% ao ano e sujeitos à atualização anual da Taxa Referencial - TR. A amortização de principal e juros teve 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 ao seu valor principal e às condições de reajustamento e de todas as garan-
tias contratuais, multas e indenizações.

Em garantia dos CRI foram concedidas: (a) cessões fi duciárias dos créditos decorrentes do Contrato; e (b) alienação fi duciária 
de cotas da controlada da Sociedade, CCN.

(b) As controladas CCN Torre Sul e 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 ocorreu em janeiro de 2010.

A CCN Torre Sul realizou captação de recursos por meio da securitização dos recebíveis desses aluguéis, com respectiva 
emissão de CRI, vinculados a CCI. O valor total dos CRI emitidos até 31 de dezembro de 2010 é de R$20.115, que estão sendo 
amortizados em 102 parcelas mensais com vencimento até junho de 2018, acrescidos de juros médios de 10,3% ao ano e 
sujeitos à atualização anual da TR. A amortização de principal e juros teve início em fevereiro de 2010. 

O Contrato de Cessão de Créditos tem por objeto a cessão pela controlada CCN Torre Sul 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 CRI foram concedidas: (a) cessões fi duciárias dos créditos decorrentes do Contrato; e (b) alienação fi duciária 
de cotas da controlada da Sociedade, CCN. 

A PLA 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.

Os CRI de longo prazo têm seus vencimentos distribuídos da seguinte forma:

Vencimento  Consolidado  
2013  12.008
2014  12.023
2015  12.023
2016  12.023
Após 2016  38.477  
   86.554
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12. IMPOSTOS A RECOLHER
  Consolidado Combinado
  31/12/2011 31/12/2010 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofi ns a recolher 201 103
Programa de Integração Social - PIS a recolher 81 46
Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher 130 89
Impostos retidos na fonte 51 232
Outros impostos a recolher 156   42 
  619 512

13. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
Representam valores antecipados dos clientes por conta de serviços ainda não prestados, a serem apropriados ao resultado 
conforme prestação dos serviços.

14. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS
   Combinado 
   31/12/2010  
Cíveis  57
    
Para todas as questões que estão sendo contestadas é constituída provisão em montante considerado sufi ciente para cobrir 
prováveis perdas, com base na avaliação dos consultores jurídicos externos. 

Para os processos cuja avaliação dos riscos indica probabilidade de perda provável, a Sociedade constituiu provisões para riscos.

A movimentação da provisão para riscos cíveis para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2011 é como segue:

   31/12/2011  
Saldo no início do exercício  57
Reversões de provisões  (57)
Saldo no fi m do exercício     -
   

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. Capital social
O capital social, no montante de R$79.373 em 31 de dezembro de 2011, é representado por 79.373.000 cotas com valor nominal 
de R$1,00 cada uma. A controladora da Sociedade é a Racional Participações Ltda.

b. Reavaliação
Em 20 de setembro de 2007, as controladas Centeranel 1, Centeranel 2 e Centeranel 3 procederam à reavaliação dos seus terre-
nos, resultando na constituição de reserva de reavaliação no montante de R$54.966.

16. RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
  Combinado

  31/12/2011 31/12/2010  
Receita de locação 23.187 13.750
Receita de prestação de serviços 47.686 21.021
(-) Impostos  (6.563)  (3.084)  
  64.310 31.687
    
17. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DOS CUSTOS E DAS DESPESAS 
RECONHECIDOS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

a. Custo dos serviços prestados
  Combinado

  31/12/2011 31/12/2010

Materiais e serviços 4.516 3.697
Pessoal 1.264 67
Utilidades e serviços 2.259 1.181
Ocupação 10.326   5.176  
  18.365 10.121
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b. Despesas administrativas e comerciais
  Combinado

  31/12/2011 31/12/2010

Pessoal 3.808 1.700
Despesas gerais 5.236 1.796
Ocupação 996 742
(Reversão) provisão para contingências (57) 57
Despesas tributárias 83 104
Utilidades e serviços   1.779 1.100  
  11.845 5.499
    
c. Receitas e despesas fi nanceiras
  Combinado

  31/12/2011 31/12/2010

Despesas fi nanceiras:  
Juros sobre empréstimos e fi nanciamentos (14.254) (7.095)
Juros passivos (114) (9)
Outras despesas fi nanceiras   (1.438)    (468)  

  (15.806) (7.572)
Receitas fi nanceiras:  

Rendimentos de aplicações fi nanceiras 390 859
Juros ativos          4      91  

    394 950

18. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Não foi pago nenhum valor a título de: (a) benefícios pós-emprego (pensões, outros benefícios de aposentadoria, seguro de vida 
pós-emprego e assistência médica pós-emprego); (b) benefícios de longo prazo (licença por anos de serviço ou outras licenças, 
jubileu ou outros benefícios por anos de serviço, benefícios de invalidez de longo prazo); (c) benefícios de rescisão de contrato de 
trabalho; e (d) remuneração baseada em ações.

19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A Sociedade está inserida dentro do regime fi scal de lucro presumido, recolhendo imposto de renda e contribuição social com 
base nos respectivos faturamentos líquidos dos exercícios. As bases de apuração são como segue: 

  Controladora Combinado

  31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010  
Reconciliação entre o imposto de renda e a contribuição social calculados
à alíquota efetiva:   
(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (2.383)  6.544 3.434
Alíquota nominal    34%    34%    34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 810 (2.225) (1.168)

Resultado de equivalência patrimonial (810) - -
Efeito de sociedades tributadas pelo lucro presumido (*)          -    (656) (1.070)  
Imposto de renda e contribuição social debitados ao resultado do exercício          - (2.881) (2.238)
   
(*) As controladas CCN Torre Norte, CCN Torre Sul, Centeranel 1 e Centeranel 2 optaram pela sistemática do lucro presumido 
em 2011 e 2010.
  
Diferidos
    Combinado
    31/12/2010  
Prejuízo fi scal e base negativa   617
Alíquota nominal    34%

Imposto de renda e contribuição social diferidos - ativo não circulante    210
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20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
20.1 Gestão de risco de capital
A Sociedade e suas controladas administram seu capital para assegurar que as empresas que pertencem a ele possam 
continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.

20.2 Gestão de risco de liquidez
A responsabilidade fi nal pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropriado 
de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e 
longo prazos. A Sociedade e suas controladas gerenciam o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 
bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através do monitoramento contínuo dos 
fl uxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfi s de vencimento dos ativos e passivos fi nanceiros.

Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, não há instrumentos fi nanceiros na forma de derivativos ou de risco semelhante.

20.3 Análise de sensibilidade
A Sociedade está exposta ao risco de mudança na taxa de juros de empréstimos e fi nanciamentos.
A análise foi preparada considerando a exposição na variação da TR e TJLP, haja vista que são os principais indexadores dos 
empréstimos e fi nanciamentos.

A tabela a seguir demonstra a análise de sensibilidade da Sociedade em 31 de dezembro de 2011, com base nos cenários 
anteriormente descritos:

  Cenário

Tipo Risco Provável (a) Possível (b) Remoto (c)

Juros a serem incorridos - TR Aumento da TR 8.875 23.667 -
Juros a serem incorridos - TJLP Aumento da TJLP 27.421 36.562 18.281
    

(a) Manutenção das taxas de 31 de dezembro de 2011.
(b) Aumento de 2 pontos percentuais nas taxas, comparado ao cenário possível.
(c) Redução de 2 pontos percentuais nas taxas, comparado ao cenário possível.

21. COBERTURA DE SEGUROS 
Em 31 de dezembro de 2011, existe cobertura de seguros contra incêndio, roubo, colisão e riscos diversos sobre os bens do imo-
bilizado da Sociedade e de suas controladas, em valor considerado sufi ciente pela Administração para cobrir eventuais sinistros.

Coberturas prediais   Consolidado  
Incêndio, raio e explosão   95.150
Alagamento/inundação   200
Danos elétricos   6.500
Danos em tubulações   1.500
Instalações e equipamentos   5.000

22. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (COMBINADO)

Transação que não afetou o caixa

• Reorganização societária
Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a Sociedade procedeu a uma reorganização societária e as respectivas transações 
não afetaram o caixa.

23. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações fi nanceiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Sociedade em 23 de março 
de 2012.

Francisco Aurélio Martins
Contador

CRC nº 1 SP 165357/O-0
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RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da Racional Empreendimentos 
Ltda. (“Sociedade”), identifi cadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreen-
dem os balanços patrimoniais individuais e consolidados em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas 
demonstrações individuais do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para 
o período de 2 de maio (data de constituição da Sociedade) a 31 de dezembro de 2011, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Examinamos, também, as demonstrações fi nanceiras combinadas da Sociedade, identifi cadas como 
Combinado, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas de-
monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para os exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 (as empresas combinadas estão descritas na nota explica-
tiva nº 1), assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações fi nanceiras
A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas de-
monstrações fi nanceiras individuais, consolidadas e combinadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja pla-
nejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras 
estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a res-
peito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção re-
levante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações fi nanceiras da Sociedade para planejar os procedimentos de audito-
ria que são apropriados às circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia 
desses controles internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

RACIONAL EMPREENDIMENTOS
E CONTROLADAS

Aos Administradores e Cotistas da Racional Empreendimentos Ltda.

São Paulo/SP
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Opinião sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas anteriormente referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira, individual e 
consolidada, da Racional Empreendimentos Ltda. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho individual de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa individuais para o período de 2 de maio a 31 de dezembro de 2011, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Opinião sobre as demonstrações fi nanceiras combinadas
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras combinadas anteriormente referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira combinada da Racional Em-
preendimentos Ltda. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho combinado de suas operações e os seus 
fl uxos de caixa combinados para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos

Demonstrações fi nanceiras combinadas

As demonstrações fi nanceiras combinadas para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, 
apresentadas em conjunto com as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, foram preparadas 
para demonstrar como seriam as demonstrações fi nanceiras da Sociedade se a reorganização societária 
mencionada na nota explicativa nº 1 tivesse sido efetuada em 1º de janeiro de 2010, uma vez que as empre-
sas estavam sob controle e administração comuns. O processo de combinação das contas patrimoniais e de 
resultado e das demais informações nas demonstrações fi nanceiras combinadas corresponde à soma hori-
zontal dos saldos das contas do ativo, do passivo, do patrimônio líquido e das receitas e despesas, segundo 
a sua natureza. O processo de combinação distingue-se de uma consolidação principalmente por não haver 
eliminação de investimentos. As demonstrações fi nanceiras combinadas estão sendo apresentadas apenas 
para fornecimento de análises adicionais a terceiros e não representam as demonstrações fi nanceiras indivi-
duais ou consolidadas da Sociedade.

São Paulo, 23 de março de 2012

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Ismar de Moura
Contador

CRC nº 1 SP 179631/O-2
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