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Neste Relatório Anual, a Racional Engenharia apresenta aos clientes, colabora‑
dores, fornecedores e demais públicos interessados as principais informações 
sobre seu desempenho empresarial no período, bem como as expectativas da 
Administração para o futuro. Mais do que prestar contas, essa publicação busca 
descrever como os negócios são conduzidos e quais são as estratégias determi‑
nadas para a geração de valor da Empresa, nas esferas econômica, social e am‑
biental, no longo prazo. 

Em linha com o compromisso assumido pela Racional Engenharia de sempre 
aprimorar as práticas de Governança Corporativa que adota, este material foi 
elaborado com o intuito de dar transparência à gestão da Empresa, suas metas e 
resultados, relatando os principais acontecimentos do ano. 

As informações aqui apresentadas foram levantadas em entrevistas com os 
principais executivos da Empresa. O conteúdo também compreende as divulga‑
ções feitas pela Empresa ao longo do ano. As demonstrações financeiras que 
acompanham esta publicação, por sua vez, são auditadas pela KPMG. 

No que diz respeito à estruturação do relatório, a Racional Engenharia se‑
guiu as recomendações da Associação Brasileira das Companhias Abertas 
(Abrasca), que reconhece, por meio de prêmio, os melhores relatórios anuais 
produzidos por empresas de capital aberto e fechado, além dos elaborados por 
organizações da sociedade civil. 

Este Relatório Anual — assim como as versões dos períodos anteriores — 
está disponível em formato eletrônico no website da Empresa (www.racional.com). 
Para tirar dúvidas ou enviar sugestões, entre em contato também por meio do 
website da Racional Engenharia, pelo Fale Conosco.

Boa leitura!

SobrE  
o rElatório



MEnSaGEM 
do PrESidEntE 



7  ■  MEnSaGEM do PrESidEntE 

Após um ciclo de expansão constante do setor de construção civil entre 2005 
e 2013 — no qual crescemos 30% ao ano, bem acima da média do setor —, 
deparamo ‑nos com um período de ajustes. O ano de 2014 nos trouxe o con‑
fronto com uma nova realidade. 

Nossa receita equivalente no período, influenciada pela retração do cenário 
macroeconômico, somou R$ 850 milhões, metade dos R$ 2,018 bilhões do ano 
anterior. Em termos numéricos, o desempenho parece insatisfatório, mas mesmo 
nesse cenário mantivemos liquidez e baixo endividamento. As despesas também 
cumpriram as previsões estabelecidas previamente no plano de negócios. 

A queda do faturamento refletiu a diminuição do número de contratos. No 
entanto, durante boa parte do ano passamos por recomposição da carteira, com 
novas obras, mas não a tempo de impactar os resultados. A esse contexto, so‑
maram‑se alguns projetos cujos cronogramas foram postergados, o que deslo‑
cou parte das receitas de 2014 para 2015.

Em momentos de crescimento acelerado, como o que vivemos recentemen‑
te, é comum que as empresas cresçam de forma não equalizada em alguns as‑
pectos. Com a reversão da tendência, percebemos que era oportuno construir 
uma rota de ganhos de produtividade. A escala de rentabilidade e lucro que vi‑
vemos resultou em uma necessária etapa de ajustes em estratégia e pessoas. 
Apesar do redimensionamento de colaboradores de acordo com nossa carteira, 
mantivemos a capacitação técnica e profissional. 

Em 2014, refletimos muito sobre nossos pontos fortes e fracos, com o ob‑
jetivo de ganhar competitividade e fazer melhorias.

Assim, definimos como meta, para o curto prazo, a revisão do nosso modelo 
de gestão. Iniciamos essa agenda já em 2014, envolvendo praticamente todas 
as lideranças. Nesse exercício de reflexão, discutimos com o Conselho Consul‑
tivo nossos principais atributos e nosso posicionamento. Temos, hoje, o direcio‑
namento de nosso mapa de navegação para os próximos quatro anos. Desse 
trabalho também saímos com metas específicas definidas.

No médio prazo, queremos alcançar ganhos de produtividade de forma mais 
ampla, além de governança na gestão de projetos. Nosso intuito é atingir equi‑
líbrio de esforço e atenção de todas as áreas que definem o nosso sucesso. Já 
no longo prazo, queremos ser a Empresa de maior confiabilidade no setor de 
construção civil, além de ser a referência em gestão, talentos, relacionamentos 
e produtividade.

Para atingir todas essas metas, contamos com nossos pontos fortes, que 
são o comprometimento dos nossos colaboradores com a Empresa, e da Em‑
presa com os colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. Outra caracte‑
rística positiva que temos é a forma com que lidamos com engenharia e cons‑
trução, trabalhando essas competências de forma integrada.  

Características como essas, com enorme destaque às pessoas que fazem a 
nossa Empresa, permitiu que fôssemos reconhecidos como a melhor do setor de 
Construção e Engenharia no ano de 2013. Tal destaque, que fez parte da 14ª edi‑
ção da premiação Valor 1000, promovido pelo jornal Valor Econômico, foi impor‑
tante para sabermos que, naquele ano, com mercado aquecido e oferecendo 
todas as condições, obtivemos o melhor desempenho em nosso setor. 

Em 2014, também nos dedicamos a elaborar o nosso Código de Conduta. O 
material, que passa a vigorar em 2015, foi desenvolvido exatamente de acordo 
com as características culturais da nossa Empresa, o que permitirá que todos 
os colaboradores possam ter acesso às informações relativas aos Valores e 
princípios éticos da Racional. 

Enfrentamos o ano de 2014 de forma criativa. Já para 2015 nós, particu‑
larmente, não esperamos grandes movimentos para a recuperação do merca‑
do, embora o cenário macroeconômico comece a dar sinais de racionalidade. 
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Com isso, investidores que pensam no longo prazo podem começar a se movi‑
mentar. Mas independentemente do cenário futuro, a carteira que já temos con‑
tratada nos garantirá performance adequada para o próximo ano. 

Com os contratos já fechados e em via de serem assinados, projetamos 
receita ‑equivalente de R$ 1 bilhão para 2015, um crescimento de 16% sobre 2014. 
Tal expansão, contudo, não sinaliza recuperação do mercado, e sim o reconheci‑
mento das nossas capacidades por parte dos clientes. Para a execução das obras, 
temos intensificado nossa atuação no gerenciamento de projetos, adequando ‑nos 
às estratégias dos clientes. As mudanças não têm impacto nas margens, mas na 
entrega de valor. 

Esses resultados futuros e os alcançados com a revisão de nossas estratégias 
só foram e serão possíveis porque contamos com o apoio e confiança de nossos 
colaboradores, clientes, fornecedores e demais públicos com que nos relaciona‑
mos. A todos, nossos agradecimentos e nosso compromisso de seguir no caminho 
que nos levará a ser uma referência no setor de construção civil, gerando valor por 
meio da confiabilidade, transparência, competitividade e eficiência. 

NewtoN SimõeS
PrESidEntE

“EM MoMEntoS dE crESciMEnto 
acElErado, coMo o quE vivEMoS 
rEcEntEMEntE, é coMuM quE  
aS EMPrESaS crESçaM dE forMa  
não Equalizada EM alGunS  
aSPEctoS. coM a rEvErSão da 
tEndência, PErcEbEMoS quE Era 
oPortuno conStruir uMa rota  
dE GanHoS dE ProdutividadE.”
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11  ■  PErfil 

A Racional Engenharia é uma das empresas líderes do setor de Engenharia e 
Construção Civil. Atua no mercado de empreendimentos privados, atendendo a 
oito segmentos: 

1 2 3

4 5

6 7 8

1  edificações de missão crítica (datacenters e P&d)
2  edifícios corPorativos
3  shoPPinG centers 
4  Plantas industriais
5  hosPitais
6  hotéis e centros de convenções
7  Parques loGísticos
8  centros de educação e cultura

Seu modelo de negócios compreende a integração de conhecimento em Enge‑
nharia e Construção, conduzindo ‑os sob a perspectiva de três ciclos interde‑
pendentes: pré ‑construção, construção e operação. Para se encaixar nessa di‑
nâmica, que varia conforme as características de cada empreendimento, a 
Racional oferece soluções completas e customizadas a seus clientes, que po‑
dem ser contratadas de acordo com o envolvimento e a atuação da Empresa no 
desenvolvimento dos projetos e na execução das obras. 

Com um histórico de 43 anos de atuação, a Racional Engenharia soma um 
amplo portfólio de obras entregues, nesse período, em todo o território nacional. 
São cerca de 560 empreendimentos, volume que equivale a mais de nove milhões 
de metros quadrados construídos. 

Sediada em São Paulo, a Empresa — constituída sob a forma de sociedade 
limitada — é controlada pela Racional Participações, holding que inclui a Racio‑
nal Empreendimentos, voltada a investimentos em portfólio imobiliário, e a Ra‑
cional Desenvolvimento & Gestão Imobiliária, que, como o nome sugere, atua no 
desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários.
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Portfólio de Projetos
A composição do portfólio da Racional respeita condições cíclicas, oscilando con‑
forme o desempenho dos segmentos em que concentra sua atuação. Em 2014, o 
setor de shopping centers — que tem mantido um peso significativo na carteira 
nos últimos anos — representou a maior parcela do portfólio em termos de receita 
equivalente, respondendo por 67%. Já em número de obras, o segmento que teve 
destaque foi o de Edificações de Missão Crítica, concentrando 36% do total.

Ao longo de 2014, a Racional manteve 14 empreendimentos em carteira:

divisão da carteira Por seGmento — número de Projetos
EdificaçõES dE MiSSão crítica (datacEntErS E P&d) – 36% 

EdifícioS corPorativoS – 21,5% 

SHoPPinG cEntErS – 21,5% 

PlantaS induStriaiS – 7% 

HotéiS E cEntroS dE convEnçõES – 7% 

ParquES loGíSticoS – 7% 

divisão da carteira Por seGmento — receita equivalente

seGmento Projetos em andamento
EdificaçõES dE MiSSão crítica laboratório dE luz Síncrotron (ProjEto SiriuS) – SP

EdifícioS corPorativoS SEdE da localiza – MG

 PÁtio da MarítiMa – rj

 Edifício coMErcial b32 – SP

SHoPPinG cEntErS SHoPPinG nova iGuaçu – rj

 SHoPPinG Park Sul – rj

PlantaS induStriaiS fÁbrica jaGuar land rovEr – rj

 Projetos concluídos no eXercício
EdificaçõES dE MiSSão crítica cEntro tEcnolóGico itaú – SP 

 datacEntEr bM&fbovESPa – SP

 cEntro dE PESquiSa E tEcnoloGia GE – rj

 cEntro dE PESquiSa E inovação ĺ órEal (1a faSE) – rj

SHoPPinG cEntErS barra SHoPPinG – rj

HotéiS E cEntroS dE convEnçõES HotEl Hilton barra – rj

ParquES loGíSticoS cEntEranEl viracoPoS – SP

EdifícioS corPorativoS – 2,5% 

EdificaçõES dE MiSSão crítica – 15,3% 

HotéiS E cEntroS dE convEnçõES – 8% 

PlantaS induStriaiS – 0,2% 

ParquES loGíSticoS – 6,7% 

SHoPPinG cEntErS – 67,3% 
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No segmento Edificações de Missão Crítica, de maior peso em número de 
obras no ano, a Racional tem alcançado presença crescente. Concluiu, no pe‑
ríodo, quatro grandes obras com esse perfil. Duas no Estado de São Paulo 
(Centro Tecnológico Itaú e Datacenter da BM&FBovespa) e duas no Rio de Ja‑
neiro (Centro de Pesquisa e Tecnologia GE e a primeira fase do Centro de Pes‑
quisa e Inovação da L’Óreal). Além disso, acrescentou a seu portfólio de Proje‑
tos o Laboratório de Luz Síncrotron (Projeto Sirius), que será construído em 
Campinas (SP). O Sirius será um acelerador de partículas de 4a geração, usado 
na análise de materiais diversos, tanto de natureza orgânica como inorgânica. É 
considerado um dos maiores e mais complexos projetos da ciência brasileira, o 
que faz dele uma das obras civis mais sofisticadas já construídas no País, pois 
exigirá estabilidade mecânica e térmica sem precedentes. Quando concluído, 
será o maior laboratório dessa natureza no hemisfério sul e um dos maiores do 
mundo. Poderá ser utilizado por pesquisadores das mais diversas áreas do co‑
nhecimento e permitirá o avanço de áreas estratégicas para o País, como agri‑
cultura, saúde e energia.

O Centro Tecnológico Itaú, localizado 
em Mogi Mirim (SP), abriga o maior 
datacenter da América Latina 
(76.235 m² de área construída total, 
incluindo 11.934 m² de data hall). 
Nesse Projeto, a Racional Engenharia 
atuou como Construction Manager  
at Risk, modalidade de contrato  
que permite trabalhar de maneira 
colaborativa com o cliente, escritórios 
de Arquitetura e Engenharia  
e fornecedores de equipamentos  
de missão crítica desde  
a pré ‑construção. Em contratos  
com esse formato, é possível transferir  
ao Projeto toda a expertise que  
a Racional acumula na construção  
de datacenters. 



2GEStão 
doS nEGócioS 
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A Racional quer ser referência nos setores em que atua. Nesse sentido, iniciou, 
em 2014, a revisão de seu modelo de gestão, dando especial enfoque a aspec‑
tos como produtividade e qualidade. Seu objetivo, com isso, é aprimorar proces‑
sos para assegurar a entrega das melhores soluções de engenharia e constru‑
ção para seus clientes.

fundamentos
A Racional Engenharia expressa seus Valores, sua cultura e jeito único de ser 
por meio dos seus Fundamentos:

insPiração
SoMoS todoS, EM últiMa inStância, “oPErÁrioS EM conStrução”.

Essa frase exprime o entendimento da Empresa de que a maneira como se re‑
laciona e pensa a transforma o tempo todo. Ao admitir que todos, na Racional, 
são “operários em construção”, assume a disposição para aprender e evoluir. 

valores

confiança

Promovemos experiências que confirmam integridade e competência, tanto das 
pessoas como da organização. É o princípio e o fim de tudo o que fazemos.

EStética

Expressamos nossos Valores por meio de nossa atitude e da organização do 
nosso ambiente. Cuidamos para que a forma reflita nosso conteúdo.

SolucionaMEnto1

Antecipamos a necessidade e buscamos a solução. Nossa atitude é resultado 
de solução mais movimento.

coMProMEtiMEnto

Temos interesse tanto pelo processo quanto pelo resultado de um projeto. A 
atitude de buscar continuamente o seu sucesso é o que nos une.

missão
Desenvolver soluções de engenharia e construir edificações, de forma inovado‑
ra e competitiva, contribuindo para uma sociedade melhor.

visão
Ser a marca de maior confiabilidade em nosso mercado.

1  Solucionamento = solução + movimento. A união dessas duas palavras expressa algo muito forte 
na cultura da Racional: a atitude de antecipar a necessidade e de encontrar a solução, desenca‑
deando atitudes inovadoras. 
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liderança dos contratos
Na Racional, a liderança dos contratos é conduzida com uma visão integrada de 
Engenharia e Construção. Nesse sentido, entende que a entrega de um em‑
preendimento resulta da interdependência de três etapas: pré ‑construção, 
construção e operação.

Na primeira, a ênfase está no reconhecimento dos requisitos de desempe‑
nho da edificação e no gerenciamento de projetos de engenharia, plano de ges‑
tão de qualidade, formação de preços e prazos, logística e construtibilidade, além 
de engenharia de valor, sustentabilidade e certificações. Com isso, busca pro‑
porcionar aos clientes uma maior segurança nas tomadas de decisão, ponderan‑
do riscos e oportunidades. Já na etapa da construção, a Racional responde pela 
execução total da obra, assumindo a gestão de prazos, custos e qualidade. Essa 
etapa se dá a partir da pré ‑construção, com ou sem o gerenciamento dos proje‑
tos executivos fornecidos pelo cliente. O ciclo completo se fecha com o início da 
etapa da operação do empreendimento, quando se materializam os indicadores 
de desempenho estabelecidos para o Projeto.

Cada uma dessas etapas assume características próprias, conforme o em‑
preendimento. Para se encaixar nessa dinâmica, os serviços da Racional podem 
ser contratados em três modalidades distintas, que variam conforme o envolvi‑
mento e atuação que a Empresa terá no desenvolvimento dos projetos e na 
execução da obra:

GEnEral contractor (Gc): A Racional Engenharia executa a obra a partir dos 
pro jetos executivos que são elaborados e fornecidos pelo cliente, res pon sa bi li‑
zando ‑se pela etapa de construção.

conStruction ManaGEr at riSk (cM@riSk): Atua em parceria com o cliente e com 
os profissionais de Arquitetura e Engenharia desde a etapa de pré ‑construção, de 
forma a incorporar seus conhecimentos aos projetos executivos. Além disso, pos‑
sibilita que os prazos da construção sejam antecipados (Fast ‑track construction). 

dESiGn & buildEr (db): Lidera a pré ‑construção, responsabilizando ‑se pela elabo‑
ração dos projetos, e assume em seguida os compromissos da construção, que 
inclui o gerenciamento de todos os contratos com a cadeia produtiva envolvida na 
obra, além de atender requisitos da operação e metas de custo, prazo e qualidade.

Os contratos são liderados por um executivo da Racional. Com autonomia de 
decisão, esse profissional segue os padrões de governança e gestão que são 
aplicados em todos os contratos da Empresa. 

modelo de Gestão Por Projetos
Para garantir a governança e a qualidade de seu modelo de negócios, a Racio‑
nal concebeu o Programa Racional de qualidade e desempenho (PRqd), sua 
principal ferramenta de gestão. Por meio dele, é possível formatar um modelo 
próprio, adaptado à realidade da operação da Empresa e da sua cultura de 
negócios. Assim, são definidas as metas de desempenho, bem como são orga‑
nizados os processos, a partir das práticas e rotinas, atendendo aos requisitos 
de cada Projeto.

Inspirado nas melhores práticas de gerenciamento de projetos do PMI 
(Project Management Institute), o PRqd se baseia na metodologia PMBOK 
(Project Management Book of Knowledge).
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ativos intanGíveis
Pela natureza da atuação da Racional, Marca, Conhecimento e Capital Humano 
são ativos que a diferenciam. Embora fundamentais, não podem ser mensurados 
e nem explicitamente auditados nas demonstrações financeiras. São diferentes 
dos valores tangíveis, que podem ser medidos, no passado e no presente, por 
meio de indicadores econômicos e financeiros, embasando a análise da gestão e 
da saúde financeira da Empresa, assim como sua produtividade e rentabilidade.

No entendimento da Racional, a gestão de intangíveis representa um dos 
principais elementos de criação de valor no atual mundo dos negócios. Por reco‑
nhecer que esses ativos são parte integrante de seu capital e se constituem em 
relevante diferencial estratégico, a Racional busca prover as condições para seu 
desenvolvimento e proteção. 

Gestão do conhecimento
Interpretado como ativo de geração de valor para todos, o conhecimento adqui‑
rido pelos colaboradores com a experiência e vivência nos Projetos desenvolvi‑
dos pela Racional Engenharia conta com um processo, que visa assegurar o 
desenvolvimento de um ambiente de aprendizado propício à inovação.

Nesse sentido, a Racional utiliza o Racional.net, portal direcionado aos seus 
colaboradores. Nele, estão contempladas ferramentas específicas para comparti‑
lhar tais experiências. Uma delas é o Banco de Conhecimento, que abriga todo o 
aprendizado adquirido nas obras ao longo de mais de quatro décadas de operação.

marca
Com 43 anos de história, a Racional conquistou uma marca consolidada, confiá‑
vel e reconhecida. Isso resulta das mais diversas variáveis, abrangendo desde a 
conduta da Empresa e de seus colaboradores até a forma com que se relaciona 
com os públicos de interesse. 

Um dos fatores que contribui para a criação de valor da Marca são as premia‑
ções. Ao serem concedidas por instituições, veículos de comunicação e empresas 
de elevada reputação, reconhecem a competência e o bom desempenho da Racio‑
nal nas questões avaliadas. Há, ainda, as relações que a Empresa mantém com a 
sociedade civil por meio da associação com organizações não governamentais. 

a inovação EStÁ EM ProPor 
SoluçõES MaiS intEliGEntES, 
adaPtando aS MaiS ModErnaS 
tEcnoloGiaS Para a 
rEalidadE E nEcESSidadE 
doS cliEntES. oS ProjEtoS 
uSufruEM do EStado da artE 
da tEcnoloGia do SEtor  
dE conStrução civil, dE 
forMa a Garantir qualidadE 
E alto dESEMPEnHo.
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3o PrêMio SEconci ‑SP dE SaúdE E SEGurança do trabalHo 2014. A Racional 
recebeu a classificação Ouro na categoria Controle da Saúde no Canteiro (Edi‑
fício Comercial B32). Esse case está relatado na página 36.

1o PrêMio SEconci ‑SP dE MEio aMbiEntE 2014. A Racional foi premiada com 
Ouro no Gerenciamento Ambiental do Entorno da Obra (Centro Tecnológico 
Itaú). Case mencionado na página 21.

MElHor EMPrESa dE conStrução E EnGEnHaria — valor 1000. A Racional foi 
reconhecida como a melhor empresa do setor de Construção e Engenharia no 
ano de 2013 durante a 14a edição da premiação do Valor 1000, promovido pelo 
jornal Valor Econômico. Para eleger a melhor em cada um dos 26 segmentos 
analisados, foram considerados oito indicadores: receita líquida, margem Ebitda 
(sigla de earnings before interests, taxes, depreciation and amortization), cres‑
cimento sustentável, rentabilidade do patrimônio líquido (PL), margem da ativi‑
dade, liquidez corrente, giro do ativo e cobertura de juros. 

valor 1000. Na publicação, a Racional Engenharia figura, no ranking por setor, 
em segundo lugar em rentabilidade e, em giro do ativo, na terceira posição. Di‑
vulgado pelo jornal Valor Econômico há doze anos, esse estudo reúne as mil 
maiores empresas do ano, premiando, por setores de atuação, as que apresen‑
tam o melhor desempenho em indicadores como equilíbrio financeiro, rentabili‑
dade, crescimento, risco e valor criado pela administração do negócio.

GrEEn buildinG council braSil (Gbc braSil) , que busca fomentar a indústria 
de construção sustentável no país. A Racional também integra o grupo de tra‑
balho responsável pela adequação da certificação LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) às normas brasileiras. Essa certificação é um selo 
que atesta o comprometimento de uma edificação com a sustentabilidade. 

coMitê dE MEio aMbiEntE dE São Paulo (coMaSP / SinduScon ‑SP) , cujo propó‑
sito é disseminar informações e capacitar a construção civil de forma a torná ‑la 
mais sustentável por meio de boas práticas relacionadas ao meio ambiente, 
com participação maciça nos tópicos Madeira Legal, Gestão de Resíduos e 
Emissão de Carbono.

inStituto EtHoS, voltado a disseminar a prática da responsabilidade social em‑
presarial. A Racional é a ele associada desde 2012, fato que tem contribuído 
para o desenvolvimento de tecnologias sociais, em um processo permanente de 
aperfeiçoamento no campo da responsabilidade social corporativa. Um exem‑
plo, nesse sentido, é a parceria com o UniEthos, em 2013, para o desenvolvi‑
mento de ações para sua cadeia produtiva. 

inStituto Para ProMoção do trabalHo EMPrEEndEdor (trabalHo E vida) , 
que oferece seminários técnicos, palestras e congressos sobre Segurança do 
Trabalho, Saúde e Qualidade de Vida, além de divulgar novas tecnologias de 
treinamento. A Racional é frequentemente convidada para palestrar em eventos 
promovidos pelo Instituto, apresentando suas experiências em Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde, temas críticos para o setor de construção civil. O público ‑alvo 
desses eventos são profissionais da área de Segurança do Trabalho, fiscais do 
Ministério Público do Trabalho, fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, sin‑
dicatos e empresas diversas. 

Prêmios

associações
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caPital humano
O reconhecimento da importância do capital humano para os negócios da Racio‑
nal faz com que a Empresa o identifique como a base de suas quatro Dimensões 
Estratégicas (ver página 25). Por essa razão, busca proporcionar condições ade‑
quadas para o desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores. In‑
veste no estabelecimento de um ambiente rico em aprendizado, troca de conheci‑
mento e aperfeiçoamento contínuo, o que compreende a oferta de programas 
estruturados de identificação de potencial e de treinamentos (ver página 34).

inovação
Fortalecer o plano de negócios do cliente com inovação é um compromisso as‑
sumido pela Racional. O fato de ser uma Empresa focada no mercado de em‑
preendimentos privados, faz com que a Racional Engenharia frequentemente se 
depare com o desafio de erguer edificações de alta complexidade, característica 
que demanda a busca por novas tecnologias e soluções construtivas. Trabalha 
em Projetos que vão desde o altíssimo desafio técnico — como o Sirius, um ace‑
lerador de partículas, inédito no Brasil — até edificações cujos projetos são de‑
senvolvidos por arquitetos internacionais.

Pela natureza de suas atividades, a Racional não é uma Empresa de criação 
ou de desenvolvimento de tecnologia. No seu caso, a inovação está em propor 
soluções mais inteligentes, adaptando as mais modernas tecnologias para a 
realidade e necessidade de seus clientes.

Nesse sentido, busca se atualizar em relação ao que está sendo desenvol‑
vido em outros mercados e nos locais em que atua. O objetivo é que os Projetos 
usufruam do estado da arte da tecnologia do setor de construção civil, de forma 
a garantir qualidade e alto desempenho.

Gestão de riscos
A partir do aprimoramento do planejamento estratégico nos últimos anos, a 
Empresa passou a integrar o tema de gestão de risco desde sua estratégia até 
a operação. 

O benefício dessa mudança é a possibilidade de vislumbrar a interface de 
risco nas diversas frentes do negócio de maneira mais consistente. Permite, 
portanto, que uma iniciativa tenha um acompanhamento estratégico, sem per‑
der de vista os riscos inerentes. Com essa visão global, a Racional pode identi‑
ficar inter ‑relações entre operação e risco, priorizar iniciativas e tomar decisões 
com melhor embasamento. 

Para gerenciar os riscos que podem afetar o ambiente de negócios — como 
os relacionados a aspectos regulatórios, responsabilidade pela cadeia produtiva, 
visibilidade da Marca, entre outros —, a Empresa utiliza uma Matriz de Gestão de 
Riscos Corporativos. A ferramenta visa à melhoria do processo de decisões, 
contribuindo para aumentar a capacidade da Empresa de responder a eventos 
desfavoráveis de forma efetiva. 

a racional buSca ProPorcionar condiçõES 
adEquadaS Para o dESEnvolviMEnto ProfiSSional  
E PESSoal dE SEuS colaboradorES. Por iSSo, 
invEStE no EStabElEciMEnto dE uM aMbiEntE  
rico EM aPrEndizado, troca dE conHEciMEnto  
E aPErfEiçoaMEnto contínuo.
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Gestão socioambiental
Na atividade de construção civil, os impactos ambientais são inevitáveis. Para 
minimizá ‑los, o gerenciamento socioambiental das atividades da Racional segue 
diretrizes que se dividem em 11 eixos, contemplando desde práticas de constru‑
ção sustentável até indicadores para acompanhar e mensurar o desempenho 
ambiental e a legalidade dos contratos.

As obras passam, obrigatoriamente, por auditoria externa de gestão am‑
biental, feitas com o intuito de averiguar se as práticas corporativas e atendi‑
mento às legislações vigentes estão sendo atendidas. Realizada a cada bimes‑
tre em todos os canteiros, abrange cerca de 170 pessoas da equipe técnica, 
grupo que inclui engenheiros de produção, planejamento, arquitetos, administra‑
tivos, técnicos ambientais, de enfermagem, entre outros profissionais.

diretrizes ambientais da racional enGenharia

GEStão  
aMbiEntal

resíduo  
de obra

demolição

terreno 
contaminado

suPressão  
de veGetação

erosão  
e sedimentos

qualidade  
do arruído

áGua  
e enerGia

suPrimentos

Planejamento  
e orçamento

Projeto  
de canteiro  

de obra
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sustentabilidade na Gestão dos Projetos
Todos os empreendimentos, antes do período construtivo, são pensados e plane‑
jados do ponto de vista da sustentabilidade. Assim, a concepção dos Projetos é 
acompanhada por um Plano Socioambiental, desenvolvido por equipe especializa‑
da, num exercício de ampliar o olhar para mitigação de riscos, reduzir os impactos 
socioambientais e buscar oportunidades de engajamento e desenvolvimento dos 
públicos envolvidos, além de atender às questões da legislação vigente.

Em paralelo, elabora ‑se um Mapa Institucional de Ações Socioambientais 
do empreendimento, que abrange um conjunto de 36 iniciativas a serem instituí‑
das ao longo do período construtivo. 

O acompanhamento e a mensuração do desempenho socioambiental obtido 
no mapa são avaliados quadrimestralmente. Para incentivar que seja instituída 
uma agenda de sustentabilidade, o tema é incorporado no painel de metas das 
obras. Dessa forma, a adoção de boas práticas impacta diretamente a remune‑
ração variável dos profissionais. Assim, o resultado atingido ao final do ano — por 
meio da mensuração do Mapa Institucional de Ações Socioambientais — influen‑
cia o painel de metas dos profissionais das obras e dos executivos a elas ligados. 

Gerenciamento ambiental do entorno da obra
Um exemplo de ação em obra, previsto no Programa  
de Gestão Ambiental Corporativo, foi o desenvolvido 
durante a construção do Centro Tecnológico Itaú, em 
Mogi Mirim (SP), entre junho de 2011 e junho de 2014. 
Tal programa envolveu planos de controle de erosão, 
sedimentação, contaminação do solo e do ar externo, 
além de gerenciamento de resíduos e qualidade  
do ar interno. Das estratégias adotadas, destacam ‑se  
as calhas drenantes, bacias de sedimentação, proteção 
de bocas de lobo, varrição periódica das ruas com 
aspersão de água quando necessário, plantio de  
grama em taludes, lava rodas e lava bicas, com sistema 
fechado com separação de água e óleo. Além disso,  
no período da obra foi realizada, uma vez por ano,  
a Semana de Meio Ambiente. A Racional também 
mantinha, no local, um técnico em Meio Ambiente.
Essa ação foi premiada, na categoria Ouro, no 3o Prêmio 
Seconci ‑SP de Saúde e Segurança do Trabalho 2014.
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certificação dos Projetos
No final de 2014, a Racional Engenharia contabilizava nove Projetos com a cer‑
tificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), selo que ates‑
ta o empenho de uma edificação com os princípios de sustentabilidade. Outros 
oito Projetos estavam em processo de certificação.

Adicionalmente à certificação LEED, outro Projeto da Racional — Hotel Hilton 
Barra — busca obter a certificação nível A do selo Procel Edifica, do Programa 
Nacional de Eficiência Energética em Edificações. Desenvolvido pelo Ministério de 
Minas e Energia e das Cidades, em parceria com Universidades e Centros de Pes‑
quisa, esse selo tem o objetivo de incentivar a elaboração de projetos que aprovei‑
tem ao máximo a capacidade de iluminação e ventilação natural das construções. 

Projetos certificados
Edifício cidadE nova

univErSidadE corPorativa PEtrobraS

EcoPÁtio bracor iMiGrantES

HoSPital iSraElita albErt EinStEin – unidadE PErdizES

HoSPital iSraElita albErt EinStEin – unidadE MoruMbi

cEntEranEl raPoSo

datacEntEr tElEfônica / vivo

MoruMbi corPoratE

cEntro tEcnolóGico itaú

Projetos em Processo de certificação
HotEl Hilton barra

torrE z

HoSPital alEMão oSwaldo cruz

tiEtê Plaza SHoPPinG

datacEntEr bM&fbovESPa

cEntro dE PESquiSa E tEcnoloGia GE

PÁtio da MarítiMa

fÁbrica jaGuar land rovEr
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Por EquiPE ESPEcializada,  
nuM ExErcício dE aMPliar o olHar 
Para MitiGar riScoS, rEduzir 
iMPactoS SocioaMbiEntaiS  
E buScar oPortunidadES Para 
EnGajar oS PúblicoS EnvolvidoS, 
aléM dE atEndEr àS quEStõES  
da lEGiSlação viGEntE
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disseminação de Práticas sustentáveis
Para contribuir na disseminação de práticas sustentáveis para o setor de cons‑
trução civil, com foco em meio ambiente, a Racional integra algumas iniciativas: 

certificação leed 
A Racional faz parte do grupo de trabalho da GBC Brasil, responsável pela ade‑
quação das novas versões da certificação LEED (Leadership in Energy and En‑
vironmental Design) no País. 

comitê de meio ambiente de são Paulo 
Grupo de trabalho liderado pelo SINDUSCON ‑SP (Sindicato da Construção). Ins‑
tituído em janeiro de 2003, compreende o desenvolvimento e implantação de 
metodologia para a gestão de resíduos em canteiros de obras, com o objetivo 
de reciclá ‑los. Além da Racional, participam outras dez construtoras. 

Guia metodolóGico Para inventários de emissões de Gases de efeito estufa 
na construção civil — setor edificações
Colaboração no desenvolvimento do material, que tem como objetivo orientar 
quanto à elaboração do Inventário pelas empresas que operam no setor da 
construção civil, sejam elas construtoras, incorporadoras ou uma combinação 
de ambos os formatos.



EStratéGia 3
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O desaquecimento do mercado a partir de 2014 motivou a Racional a definir com 
maior clareza o papel que quer desempenhar no longo prazo, dentro do objetivo 
de ser a empresa de maior confiabilidade no mercado de construção civil.

Nesse contexto, sua estratégia de negócios foi melhor formulada, sem perder 
de vista os pilares que vêm sustentando a Empresa ao longo do tempo: valori‑
zação das pessoas e conexão entre estratégia e operação. 

dimensões estratéGicas
O planejamento estratégico da Racional é orientado por quatro Dimensões: Valor, 
Mercado, Gestão e Gente. 

Para a Racional, não há como olhar isoladamente essas dimensões. Cada uma 
delas guarda interdependência com a outra. A própria Empresa definiu uma 
frase que resume esse entendimento: “Gente com conhecimento e processos 
de gestão cria soluções para o mercado, gerando valor para todos.”

Esse modelo é inspirado no Balanced Scorecard (BSC), metodologia de ges‑
tão estratégica mundialmente reconhecida. Por meio dela, a Empresa persegue 
o propósito de equilibrar o desempenho geral e os resultados alcançados. 

Planejamento estratéGico
A visão de planejamento da Empresa compreende um período de quatro anos, 
porém não se esgota em 2018. Sua abordagem é de longo prazo, de forma a 
zelar pela perpetuação do negócio e perseguir o objetivo de ser a empresa de 
maior confiabilidade do setor, referência em gestão, talentos, relacionamentos e 
produtividade.

a viSão dE PlanEjaMEnto da racional 
EnGEnHaria coMPrEEndE uM PEríodo  
dE quatro anoS, MaS não SE ESGota  
EM 2018. coM abordaGEM dE lonGo Prazo, 
PErSEGuE o objEtivo dE SEr a EMPrESa  
dE Maior confiabilidadE do SEtor, 
rEfErência EM GEStão, talEntoS, 
rElacionaMEntoS E ProdutividadE.
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estratéGia de sustentabilidade
A estratégia de negócios também é concebida em linha com a visão que a Ra‑
cional Engenharia tem sobre sustentabilidade. O compromisso da Empresa com 
esse tema está expresso em sua Declaração de Sustentabilidade:

 “SuStEntabilidadE é EStar conSciEntE do noSSo  
coMProMiSSo coM o futuro E rEalizar HojE noSSoS  
nEGócioS dE ManEira rESPonSÁvEl E inovadora,  
Equilibrando valorES EconôMicoS, SociaiS E aMbiEntaiS”.

Os impactos ao meio ambiente e às comunidades do entorno das obras estão 
intrínsecos à atividade da Empresa. Para minimizá ‑los, a Racional, sob a pers‑
pectiva econômica, social e ambiental, faz com que a visão de sustentabilidade 
permeie toda a gestão e cultura organizacional da Empresa. Em paralelo, geren‑
cia o tema sob a ótica do ciclo de vida da edificação, da cadeia produtiva e dos 
públicos de interesse. 

Essa estratégia de Sustentabilidade está em vigor desde 2010. Para que esteja 
em consonância com o Planejamento Estratégico da Empresa, passará por re‑
visão ao longo de 2015, para que reflita as novas diretrizes. 

social ambientaleconômico
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A confiança é um dos Valores que fundamentam a atuação da Racional. É ela 
que norteia e sustenta alianças de longo prazo com clientes, colaboradores, 
fornecedores e demais públicos. 

Para construir relações de confiança, contudo, é necessário respeitar pre‑
missas básicas, como transparência e ética, pilares das boas práticas de gover‑
nança corporativa. Em sua vontade de construir uma empresa cada vez melhor, 
a Racional Engenharia vem se empenhando, ano a ano, em aprimorar seu mo‑
delo de governança, reforçando, com suas práticas, a confiabilidade e o reco‑
nhecimento de suas entregas, além da consolidação de sua Marca. 

PrincíPios e Políticas
Para difundir e reforçar seus princípios éticos e de conduta, a Racional Engenha‑
ria desenvolveu, em 2014, um Código de Conduta. Nele, a Empresa relata, de 
forma clara e transparente, como pensa em relação ao tema, dando orientações 
sobre o comportamento esperado, por seus públicos de relacionamento, frente a 
situações cotidianas. Dessa forma, o documento dá subsídios para que os cola‑
boradores possam tomar decisões coerentes com as diretrizes da Empresa no 
ambiente de trabalho e nas relações com os demais colaboradores, clientes, 
fornecedores, concorrentes, sociedade, meio ambiente e esfera pública. 

O Código orienta, entre outras questões, desde a conduta esperada em si‑
tuações que configuram conflitos de interesse até a exposição de cada um em 
redes sociais. Proíbe, no ambiente de trabalho, qualquer comportamento que se 
caracterize como assédio moral ou sexual, discriminações de qualquer ordem 
ou, ainda, trabalho enquadrado como ilegal pela legislação brasileira (como o 
infantil ou forçado). Esclarece sobre a necessária manutenção do sigilo em re‑
lação às informações da Racional e de seus públicos, além de orientar sobre o 
cuidado a ser tomado com os ativos da empresa — como equipamentos, bens e 
sistemas de comunicação —, em linha com as políticas internas de uso. 

Como a Racional cultiva um ambiente de trabalho saudável e colaborativo, 
reforça, no documento, o respeito à diversidade de opiniões e à liberdade de 
associação a quaisquer entidades, desde que o colaborador a faça em nome 
pessoal, sem interferir nas rotinas da empresa e no ambiente de trabalho. Abor‑
da também o desempenho e o desenvolvimento dos colaboradores na Empresa, 
destacando que devem estar comprometidos com o aprimoramento das seguin‑
tes competências organizacionais: autodesenvolvimento, relações interpessoais, 
foco em resultado, gestão da mudança e aderência aos Valores. 

Paralelamente ao Código, a Racional instituiu o Comitê de Ética, que assu‑
me a responsabilidade pela gestão da adesão dos públicos ao documento, bem 
como pela disseminação das práticas esperadas. Para o esclarecimento de dú‑
vidas e para receber denúncias — que podem ser feitas de forma anônima — foi 
instituído um canal específico, sob a gestão de uma consultoria independente, a 
PwC, que ganhou o nome de Canal Livre. 

O Código, já aprovado pelo Conselho Consultivo, será adotado a partir de 
2015. Além de treinamentos sobre o tema e da disponibilização do documento 
na intranet da Empresa, cada colaborador receberá um exemplar impresso e 
firmará eletronicamente uma declaração, comprometendo ‑se a aderir às orien‑
tações previstas no Código.

coM o coMProMiSSo dE conStruir uMa 
EMPrESa cada vEz MElHor E PErEnE, a racional 
EnGEnHaria vEM SE EMPEnHando EM aPriMorar 
SEu ModElo dE GovErnança corPorativa.
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estrutura societária
A Racional Engenharia é controlada pela holding Racional Participações, que, 
por sua vez, também é a principal acionista de duas outras Empresas: Racional 
Empreendimentos, cujo foco são investimentos em portfólio imobiliário, e Racio‑
nal Desenvolvimento & Gestão Imobiliária, que atua no desenvolvimento e ges‑
tão de ativos imobiliários.  

racional emPreendimentos:
Empresa dedicada a investimentos em portfólio imobiliário originados nos seg‑
mentos de Parques Logísticos, Edifícios Corporativos e Eventos. 

racional desenvolvimento & Gestão imobiliária:
Atua em sinergia com as outras duas empresas controladas pela holding. As 
atividades de Desenvolvimento englobam a prospecção e compra de terrenos 
em localizações estratégicas e a estruturação financeira necessária para viabi‑
lizar o desenvolvimento dos empreendimentos, completando o ciclo da atividade 
imobiliária e oferecendo aos clientes soluções sob medida, que vão da simples 
locação até o modelo de contrato built to suit. 

Em Gestão Imobiliária, administra os ativos que compõem o portfólio imobiliá‑
rio da Racional Empreendimentos. Essa forma de atuação permite produzir conhe‑
cimento e valor, favorecendo a criação de novas oportunidades em vários modelos 
de parcerias, agregando alta rentabilidade, geração de caixa e contratos de longo 
prazo nos segmentos de Parques Logísticos, Edifícios Corporativos e Eventos. 

Ativos sob gestão da Racional Desenvolvimento & Gestão Imobiliária:
■  Parques Logísticos Centeranel Raposo e Centeranel Viracopos, ambos no 
Estado de São Paulo 
■  Edifícios Corporativos Torre Sul e Torre Norte, no Rio de Janeiro
■  Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro
■  CBC (Congresso Brasileiro de Cirurgiões), no Rio de Janeiro

racional 
emPreendimentos

racional enGenhariaracional 
desenvolvimento & 
Gestão imobiliária

racional 
ParticiPações

EMPrESaS ProPriEtÁriaS dE ativoS

EMPrESaS quE fazEM a GEStão doS nEGócioS
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estrutura de Governança
Na Racional Engenharia, a estrutura de governança corporativa se apoia em 
duas principais instâncias: Conselho Consultivo e Comitê Diretor. O primeiro 
exerce um papel de aconselhamento aos executivos. Reúne profissionais de 
reputação ilibada, com larga experiência empresarial, com o intuito de orientar 
sobre as melhores práticas de gestão e metas relativas aos temas econômicos, 
sociais e ambientais. O Comitê Diretor, por sua vez, é responsável pela gestão e 
administração das atividades da Racional Engenharia. Responde pela execução 
dos negócios da Empresa, cumprindo a orientação estratégica recomendada 
pelo Conselho Consultivo.

A essa estrutura de governança corporativa, soma ‑se a Auditoria Externa. 
Cabe a ela, entre outras funções, manter a certificação dos controles e transmi‑
tir, de forma transparente, informações que sejam de interesse interno e externo.

Com esse desenho, a Racional busca a geração de valor aos clientes, acio‑
nistas e aos demais públicos de relacionamento, de forma a contribuir para a 
perenidade e sustentabilidade da Empresa.

conselho consultivo 
Com função equivalente à de um Conselho de Administração de empresas 
constituídas sob a forma jurídica de sociedade anônima (S.A.), o Conselho Con‑
sultivo visa assegurar o controle sobre a gestão. Ou seja, atua no sentido de 
analisar, definir, orientar e aprovar políticas e estratégias de atuação e práticas 
de gestão da Empresa, além de apoiar, aconselhar e acompanhar a atuação do 
Comitê Diretor e avaliar o desempenho da organização. Ao longo do ano, esse 
Conselho promoveu, em média, duas reuniões ordinárias por mês. 

É composto por três membros. Dois são independentes e o terceiro é o 
acionista controlador, que acumula a função de presidente da Empresa. Em 
2014, o papel desse Conselho — instituído no ano anterior — foi fortalecido. Em 
sua agenda de atuação, foram incluídos temas pertinentes a boas práticas de 
governança corporativa, como remuneração, gestão de riscos e ética. Especifi‑
camente em relação a esse último tema, o Conselho passou a ter o apoio do 
Comitê de Ética para auxiliá ‑lo na melhor condução do assunto. 

coMitê dE ética

Criado em 2014, é formado pelo Comitê Diretor da Racional e tem as seguintes 
atribuições:
■  Definir e divulgar os Valores e princípios éticos que orientam a conduta profis‑
sional da Empresa e de seus colaboradores. 
■  Avaliar as ocorrências de violações dos princípios estabelecidos no Código de 
Conduta e deliberar sobre as devidas ações.
■  Reduzir a subjetividade de interpretações pessoais sobre os princípios morais 
e éticos descritos no Código.
■  Assegurar a resposta a violações ao Código e garantir o sigilo das informações.
■  Reunir ‑se regularmente para revisar o Código de Conduta, bem como atualizá ‑lo, 
buscando sua melhoria contínua.

coMitê dirEtor 

Atualmente, é formado por cinco executivos: pelo presidente e executivos dos 
Núcleos de Desenvolvimento Organizacional, Operações, Desenvolvimento de 
Negócios e Administração e Finanças.
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estrutura orGanizacional 

Essa estrutura é resultado de um ajuste feito em 2014. Dentro das revisões de 
processos e estratégias ao longo do ano, verificou ‑se a necessidade de instituir 
um novo desenho para o Comitê Diretor — que passou a vigorar em 1o de janeiro 
de 2015 —, com o objetivo de dar consistência à macroestratégia da Empresa, 
visando aprimorar a segmentação e o desdobramento das metas de resultados.

Com essa nova estrutura, cabe ao Comitê Diretor o cumprimento do Plane‑
jamento Estratégico da Racional, utilizando um modelo de gestão que reúne um 
conjunto de processos, planos, programas, políticas e sistemas. 

Para auxiliá ‑lo na condução dos negócios e para ser o fio condutor entre 
estratégia e operação, o Comitê Diretor conta com o apoio dos Comitês de Ges‑
tão e Fóruns de Alinhamento.

coMitêS dE GEStão: 

Formados por executivos da Empresa. Em reuniões periódicas, buscam promo‑
ver o compartilhamento de informações para a tomada de decisões, de forma a 
garantir a prática da interdependência entre questões como operações, desen‑
volvimento de negócios, recursos humanos, sustentabilidade e TI. 

fórunS dE alinHaMEnto: 

Espaços criados para discussão e disseminação de conteúdo estratégico entre 
as lideranças e suas equipes. Promovidos periodicamente, têm o objetivo de 
garantir que as decisões sejam tomadas de maneira integrada, considerando os 
diversos pontos de vista. Servem, ainda, como canal de divulgação para todos os 
colaboradores, de forma a retroalimentar as estratégias adotadas pela Empresa. 

Gdo – núclEo dE dESEnvolviMEnto orGanizacional  
oPEraçõES – núclEo dE oPEraçõES  
ddn – núclEo dE dESEnvolviMEnto dE nEGócioS 
afi – núclEo dE adMiniStração E finançaS 

conselho  
consultivo

Presidente / ceo

ddn afiGdo oPerações

a EStrutura dE GovErnança corPorativa 
SE aPoia EM duaS PrinciPaiS inStânciaS: 
conSElHo conSultivo, quE ExErcE  
PaPEl dE aconSElHaMEnto aoS ExEcutivoS, 
E coMitê dirEtor, rESPonSÁvEl PEla  
GEStão E adMiniStração da EMPrESa.
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colaboradores
Ao observar a figura que representa as quatro Dimensões Estratégicas da Ra‑
cional Engenharia (página 25), verifica ‑se que a base do Planejamento Estraté‑
gico da Empresa é a dimensão “Gente”: são os colaboradores que sustentam os 
negócios da Racional. Cada um deles, em suas diferentes funções e papéis, é 
fundamental para que a Empresa alcance seus objetivos. 

Frente à importância estratégica ocupada por esse público, a Racional per‑
cebe o desenvolvimento e retenção de talentos como ações indispensáveis à 
gestão de pessoas. Prova disso foi o desafio enfrentado pela Empresa ao longo 
de 2014. O desaquecimento da economia do País se refletiu na retração dos 
negócios, o que exigiu ajustes estruturais para que a Racional se adequasse à 
nova realidade de mercado. Mesmo assim, a Empresa reteve o maior número de 
pessoas possível e deu continuidade aos seus programas de desenvolvimento, 
com ênfase nas lideranças e no circuito de capacitação técnica.

ProGramas de desenvolvimento Profissional
Em 2014, a Empresa manteve o Programa Trainee. Instituído em 1987, é o pio‑
neiro na construção civil. Tem duração de 15 meses, período em que os partici‑
pantes percorrem diversos setores e obras, adquirindo uma visão do todo da 
operação, além de entender as complexidades e interdependências. Em 2014, o 
Programa Trainee formou três Engenheiros para seu quadro de colaboradores. 

avaliação e meritocracia
A avaliação dos colaboradores é feita por meio da gestão de desempenho, 
combinando metas individuais com uma avaliação comportamental. Esse pro‑
cesso é aplicado com total transparência aos profissionais que ocupam posi‑
ções desde o Comitê Diretor até o nível de Coordenação/Engenheiros. O pro‑
grama inclui um modelo de remuneração variável (participação nos lucros e 
resultados – PLR), instituído com o objetivo de reconhecer o desempenho dos 
colaboradores e incentivar a cultura de meritocracia. 

Dessa forma, a Racional mostra o respeito e o reconhecimento que tem de 
seu capital humano. Afinal, com planejamento de carreira, capacitação e treina‑
mento, as pessoas podem manifestar suas potencialidades e trabalhar desafia‑
das a expressar seus talentos, alinhadas às estratégias da empresa. 

A Empresa promove e atualiza continuamente programas estruturados de 
cargos e remuneração para que sua política esteja alinhada com as melhores 
práticas de mercado. Realiza periodicamente uma Pesquisa de Salários e Bene‑
fícios, conduzida por consultoria externa.
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Perfil dos colaboradores
No encerramento de 2014, a Racional Engenharia contava com 503 colabora‑
dores. Ao observar esse público por gênero e classificação etária, temos:

Por GênEro 
EM %

2010 2011 2012 2013 2014

26 

74 

26 

74 

25 

75 

23 

77 

19 

81 

MulHErES

HoMEnS

Por faixa EtÁria 
EM %

2010 2011 2012 2013 2014

> 50 anoS

dE 30 a 50 anoS

< 30 anoS

21 

52 

27 

24 

52 

24

19 

48 

33 

22 

49 

29 

19 

51 

30 

a baSE do PlanEjaMEnto 
EStratéGico da racional 
EnGEnHaria é a diMEnSão “GEntE”. 
São oS colaboradorES quE 
SuStEntaM oS nEGócioS.  
EM SuaS difErEntES funçõES  
E PaPéiS, São fundaMEntaiS  
Para quE a EMPrESa alcancE  
SEuS objEtivoS. 
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saúde e seGurança ocuPacional (sso)
Para as obras iniciadas em 2014, a Racional instituiu o projeto “Qualificação 
Alimentar”. A iniciativa consiste em um trabalho de classificação de controle de 
alimentação, feito por nutricionistas no momento da implantação de um canteiro 
de obras. O objetivo é assegurar, por meio de visitas técnicas a restaurantes ou 
cozinhas industriais, que os prestadores de serviço estão aptos a oferecer, aos 
colaboradores da Racional (próprios e terceirizados), refeições com qualidade 
nutricional e elaboradas em ambientes satisfatórios.

Essa ação exemplifica o cuidado da Racional com a integridade física das 
pessoas. A Empresa é rigorosa com as questões que envolvem a saúde e a se‑
gurança dos colaboradores, incluindo também os trabalhadores das empresas 
que prestam serviços nos canteiros. Por entender que a integridade, o bem ‑estar 
e os direitos humanos de seus trabalhadores é condição essencial para a prática 
da atividade empresarial, a Racional é reconhecida pelo mercado como referên‑
cia na prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Para geren‑
ciar esse tema, adota processos específicos, ações preventivas, auditorias e tra‑
balhos de medicina ocupacional.

açõES PrEvEntivaS

Por meio de treinamentos e palestras de conscientização, campanhas de saúde, 
vacinação e programas odontológicos, entre outras ações, a Empresa dissemina 
informação, diminui preconceitos, previne doenças e, principalmente, promove 
uma atitude de mudança para que o colaborador entenda a sua responsabilida‑
de em tornar o ambiente de trabalho seguro.

auditoriaS intErnaS E ExtErnaS

Realizadas periodicamente no formato de visitas às obras e aos alojamentos 
mantidos por fornecedores, a fim de garantir as documentações e as condições 
ideais de saúde e de segurança. Se identificados casos de não ‑conformidade, a 
Racional adota imediatamente ações corretivas. 

controle da saúde no canteiro 
A obra do Edifício Comercial B32, em São Paulo, conta com 
ambulatório para atendimento médico, controle diário de pressão 
arterial e glicemia capilar. Esses controles são registrados em 
carteira individual do trabalhador. Também é realizado o Diálogo 
Semanal de Saúde e, anualmente, a Semana de Saúde, abrangendo 
campanhas, vacinação e palestras sobre a saúde do homem que, 
além dos controles vitais, faz coleta de PSA (antígeno prostático 
específico) para identificação de câncer de próstata. É efetuada, 
ainda, auditoria de saúde ocupacional e controle de documentação 
inclusive de terceiros. A equipe de saúde dispõe de educação 
continuada em aperfeiçoamento técnico de primeiros socorros  
e atendimento pré ‑hospitalar.
Essa ação foi premiada, na categoria Ouro, no 3o Prêmio Seconci ‑SP 
de Saúde e Segurança do Trabalho 2014.
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outras ações direcionadas aos colaboradores
Para proporcionar um ambiente saudável, colaborativo e adequado para o de‑
senvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores, a Racional Enge‑
nharia promove diversas ações. Algumas delas, há décadas: 

rotina E condiçõES dE trabalHo

■  Nos canteiros de obra, a Racional dispõe de refeitório, ambulatório, vestiários 
e área de vivência, a fim de evitar sobrecarga da infraestrutura de serviços da 
região. A área de vivência é dotada de, no mínimo, quatro desses itens: minibi‑
blioteca, redário, mesas de jogos, TV, DVD, entre outros, que garantem o lazer e 
entretenimento dos colaboradores nas horas livres.

■  Parcerias com estabelecimentos comerciais para oferecer descontos aos co‑
laboradores. Exemplos são cinemas, academias, escolas de idiomas, livrarias, 
restaurantes e outros.

cultura E lazEr

■  Programa Tudo em Família: evento que permite que as famílias dos colabora‑
dores conheçam o ambiente de trabalho em um dia de atividades recreativas. 
Em 2014, foram realizados cinco eventos, que reuniram 430 pessoas.

■  Realização de Feiras do Livro nas obras, para incentivar a leitura entre os 
operários, e Feiras de Trocas (livros, DVDs, CDs e LPs) no Escritório Central. Em 
2014, foi realizada uma feira nesse formato.

Educação E ProfiSSionalização
■  Programa Educar é Crescer: 

  Cursos de alfabetização e de informática, oferecidos dentro do canteiro 
de obras, com o intuito de promover a inclusão social e digital de colabora‑
dores e prestadores de serviço. Em 2014, 77 colaboradores foram atingidos 
por essas iniciativas. Os cursos de alfabetização existem desde 1987 e já 
formaram mais de 4.000 alunos. Os de informática, por sua vez, tiveram 
início em 2000 e contabilizam cerca de 550 alunos formados.

  Cursos profissionalizantes visando ao aperfeiçoamento técnico e profis‑
sional dos operários, nas áreas de assentamento de blocos, revestimento 
cerâmico, pintura predial, instalação de drywall, entre outros, que são ofere‑
cidos desde 2012, também dentro dos canteiros Racional, em parceria com 
o SENAI. Em 2014, as três turmas desses cursos formaram 31 profissionais.

  Oficinas de artes plásticas, em conjunto com a ONG Mestre de Obras. 

  Atividades culturais realizadas para expandir o horizonte cultural dos alu‑
nos, extensível aos familiares, que abrangem excursões a museus, feiras, 
cinemas e pontos turísticos.

■  Tô Sabendo: palestras mensais nas obras para informar, educar e conscienti‑
zar os trabalhadores sobre assuntos técnicos e de interesse público. 

■  Programa Futuros Profissionais: visitas técnicas de estudantes de Engenharia 
Civil e Arquitetura aos canteiros de obra. Nessas ocasiões, os participantes conhe‑
cem o dia a dia dos profissionais da empresa e detalhes sobre o processo constru‑
tivo e as técnicas empregadas, o que contribui para disseminar conhecimento e 
experiência. Em 2014, foram recebidas duas turmas, totalizando 25 alunos.
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cadeia Produtiva
Por atuar em diversos segmentos, a Racional reconhece que, para garantir sua 
eficiência e competitividade, é fundamental estabelecer uma relação de ganha‑
ganha com seus fornecedores e parceiros, buscando assegurar seu melhor de‑
sempenho em cada empreendimento. 

Nesse sentido, desde 2013, a Racional vem desenvolvendo uma série de 
ações para fortalecer e contribuir com o desenvolvimento dos negócios de seus 
fornecedores.

forMação bÁSica EM GEStão dE nEGócioS 

A Racional desenvolveu um programa de formação com foco nos micro e pequenos 
fornecedores de serviços de mão de obra. Com o objetivo de contribuir para a pro‑
fissionalização desses empreendedores, o programa contempla cinco módulos: 
Administração, Saúde e Segurança, Finanças, Recursos Humanos e Produção e 
Sustentabilidade, somando 36 horas/aula de curso. Nessa iniciativa, a Racional 
conta com SEBRAE ‑SP, HM Segurança do Trabalho e SindusCon ‑SP como parceiros.

Em 2014, a Racional registrou a marca desse programa — denominado 
“Empreendedores da Construção” — no Instituto Nacional da Propriedade In‑
dustrial (INPI). A Empresa prevê a formação de nova turma em 2015, porém com 
grade de conteúdo reformulada. Os aprendizados adquiridos na primeira aplica‑
ção do Programa, em 2013 — quando envolveu 39 fornecedores parceiros, per‑
mitindo a capacitação de mais de 100 profissionais — irão nortear a reestrutu‑
ração do Programa, para que tenha continuidade em 2015. 

avaliação E dESEnvolviMEnto da cadEia Produtiva

Pautada pelo desafio de alinhar toda a cadeia produtiva às melhores práticas de 
mercado e aos fundamentos de negócios da Racional, as ações da Empresa, nes‑
sa questão, têm sido norteadas por um Mapa de Riscos e Oportunidades. Elabora‑
do em 2013 com o apoio do UniEthos2, esse mapa partiu de um diagnóstico reali‑
zado a partir de entrevistas com públicos de interesse, internos e externos. 

O mapa sustentou a elaboração de um modelo de gestão da cadeia de for‑
necedores, pautado em três grandes planos: Gestão de Riscos, Desenvolvimen‑
to e Relacionamento, cujas ações serão instituídas até 2016. A gestão desse 
projeto é de responsabilidade do Comitê de Cadeia Produtiva, liderado pelo 
vice ‑presidente executivo da Racional e formado por representantes de diver‑
sas áreas da Empresa, como Engenharia, Construção, Jurídico, Finanças, Sus‑
tentabilidade, entre outras. 

clientes
Esse público é o principal protagonista da dimensão Mercado, pois é visto pela 
Empresa como o elemento estruturante de toda a operação. É para atendê ‑lo 
que a Racional mobiliza recursos humanos, técnicos e de gestão, interagindo e 
estabelecendo vínculos de confiança, reconhecimento e fidelização. 

A Racional Engenharia tem se posicionado, cada vez mais, como um braço de 
Engenharia do cliente. Nessa relação de parceria, a Empresa tem a pré ‑construção 
como diferencial competitivo. Quando a Racional atua desde o início do projeto, 
pode agregar ainda mais valor por meio do aporte de conhecimento em termos de 
construtibilidade, gestão de prazo, custo e qualidade.

A fidelização é um bom termômetro para avaliar a conduta adotada com esse 
público. A maior parte da carteira da Racional é formada por clientes recorrentes.

2  Organização sem fins lucrativos que presta consultoria a empresas com o intuito de desenvolver 
a sustentabilidade nos negócios, com a participação de públicos interessados e a articulação de 
parcerias que contribuam para ampliar a competitividade e gerar valor para a sociedade.
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sociedade
A Racional desenvolve ações para as comunidades do entorno das obras, pro‑
movendo o diálogo e o desenvolvimento local. A Empresa também apoia, com 
recursos próprios e Leis de Incentivo, a realização de projetos sociais direciona‑
dos à arte, educação, esporte e cultura. 

Em 2014, a Racional apoiou, via Lei Rouanet, a SP Arte/Foto. Essa exposi‑
ção, criada em 2005, é atualmente o mais relevante evento do mercado das 
artes no hemisfério sul, reunindo galerias de arte do Brasil e de vários lugares 
do mundo. Realizado durante cinco dias, é uma oportunidade única para ter 
contato com obras, artistas, curadores e outros profissionais do sistema das 
artes. A feira foi realizada no mês de abril.

açõES voltadaS àS coMunidadES do Entorno daS obraS:

■  Programa Política da Boa Vizinhança: evento realizado na fase inicial de cons‑
trução, em formato de café da manhã, que promove o diálogo da empresa com os 
moradores do entorno, esclarecendo a dinâmica da obra, apresentando a equipe 
de trabalho, respondendo a dúvidas e ouvindo as sugestões da comunidade. 

■  Desenvolvimento Comunitário: ações socioambientais realizadas em prol das 
comunidades vizinhas aos empreendimentos em construção, visando deixar um 
legado positivo por onde a Racional passa. 

educação e arte Para a comunidade 
Para levar novas informações sobre mercado de trabalho e sobre 
artes à comunidade do entorno da obra Centeranel Viracopos,  
em Indaiatuba (SP), a Racional Engenharia ofereceu junto  
à escola estadual São Nicolau de Flüe, ao longo de 2014, duas 
iniciativas em parceria com o Sesi ‑SP: o curso “Papel Profissional 
e o Sentido do Trabalho” e as oficinas de “Pintura Coletiva”.
No primeiro, buscou ‑se promover entre os alunos do terceiro  
ano do Ensino Médio uma reflexão sobre o conceito e significado 
do trabalho, reconhecendo ‑o como fonte de identidade, 
autorrealização e resgate da autoestima. Também tratou  
de contribuir para que valorizassem suas competências  
e identificassem valores pessoais e projetos de vida como  
fatores de motivação e engajamento profissional. 
Já as oficinas de “Pintura Coletiva” tiveram o objetivo de despertar 
nos alunos do Ensino Fundamental II a visão, interpretação  
e conceito criativo do desenho e da pintura, fazendo emergir  
o senso artístico de cada um. Como atividade, foram desenvolvidas 
obras artísticas em grupo, com linguagem contemporânea.
Cerca de 390 alunos participaram dessas iniciativas. 
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Como já mencionado, a Racional é uma Empresa de Engenharia e Construção 
voltada ao mercado privado. Sua atuação se restringe às relações business to 
business (B2B), construindo edificações para a iniciativa privada. Dada essa carac‑
terística, os negócios da Empresa dependem de uma importante variável: que in‑
vestidores — potenciais clientes da Racional Engenharia — tenham planos de lon‑
go prazo no Brasil, investindo no País através de empreendimentos empresariais. 

Em relação a 2015, particularmente na construção civil, não são esperados 
grandes movimentos para a recuperação do ambiente de negócios no curto 
prazo. É que o desenvolvimento desse setor depende de reformas estruturais 
que, aparentemente, não estão em discussão, e de questões de infraestrutura e 
logística a serem desamarradas. Mas apesar do ambiente setorial, a Racional 
tem uma visão otimista.

O cenário macroeconômico, com as medidas de ajuste fiscal anunciadas 
nos primeiros meses do ano, começa a dar sinais de racionalidade. Frente a 
isso, investidores que pensam no longo prazo podem começar a se movimentar, 
resultando em oportunidades de negócios para a Racional Engenharia. Mas in‑
dependentemente do cenário futuro, os contratos já firmados com a Empresa 
lhe garantirão performance adequada para 2015. 

Com um histórico de 43 anos de atuação, a Racional Engenharia vivenciou 
e ultrapassou períodos de retração e de expansão do setor em que atua, refle‑
xos das mais diferentes conjunturas econômicas atravessadas pelo País nesse 
período. Com essa experiência, a Racional aprendeu que momentos de crise 
sempre trazem oportunidades. Por isso, continua acreditando no potencial do 
Brasil e na inevitável retomada da economia, razão pela qual trabalhará para se 
antecipar às futuras demandas de um novo ciclo de crescimento do País. 

o cEnÁrio MacroEconôMico, 
coM aS MEdidaS dE ajuStE 
fiScal anunciadaS noS 
PriMEiroS MESES do ano, 
coMEça a dar SinaiS dE 
racionalidadE. frEntE a iSSo, 
invEStidorES quE PEnSaM 
no lonGo Prazo PodEM SE 
MoviMEntar, rESultando EM 
oPortunidadES dE nEGócioS.
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rElatório doS auditorES 
indEPEndEntES SobrE  
aS dEMonStraçõES financEiraS
aoS adMiniStradorES E cotiStaS da 

racional EnGEnHaria ltda.

São Paulo — SP

Examinamos as demonstrações financeiras da Racional Engenharia Ltda. (“Empre‑
sa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, as‑
sim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

resPonsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apre‑
sentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá‑
beis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determi‑
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
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 demonstra‑
ções financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cum‑
primento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstra‑
ções financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para ob‑
tenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas 
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do jul‑
gamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, 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 financeiras da 
Empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avalia‑
ção da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti‑
mativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresen‑
tação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

oPinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi‑
nanceira da Racional Engenharia Ltda., em 31 de dezembro de 2014, o desem‑
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo na‑
quela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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outros assuntos 
auditoria doS valorES corrESPondEntES

As demonstrações financeiras da Racional Engenharia Ltda. para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2013 foram examinadas por outros auditores inde‑
pendentes que emitiram relatório em 16 de maio de 2014 com uma opinião sem 
modificação sobre essas demonstrações financeiras. 

Como parte de nossos exames das demonstrações contábeis de 2014, 
examinamos também as reclassificações descritos na Nota Explicativa 2e. que 
foram efetuadas para alterar as demonstrações financeiras de 2013. Em nossa 
opinião, tais reclassificações são apropriadas e foram corretamente efetuadas. 
Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros proce‑
dimentos sobre as demonstrações financeiras da Empresa referentes ao exer‑
cício de 2013 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asse‑
guração sobre as demonstrações financeiras de 2013 tomadas em conjunto.

inforMação SuPlEMEntar

Examinamos também as informações contidas no Anexo — Quadro suplemen‑
tar, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, elaboradas sob a 
responsabilidade da administração da Empresa, cujo o propósito é apresentar o 
valor total dos serviços executados sob a responsabilidade da Empresa no exer‑
cício e permitir análises adicionais e não são requeridas como parte das de‑
monstrações financeiras básicas. Essas informações foram submetidas aos 
mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opi‑
nião, estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

São Paulo, 23 dE Março dE 2015

kPMG auditorES indEPEndEntES

crc 2SP014428/o ‑6

waGnEr PEtElin

contador crc 1SP142133/o ‑7
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ativos   nota  2014 2013

caixa E EquivalEntES dE caixa  4  537 3.999

aPlicaçõES financEiraS  5  30.215 69.267

contaS a rEcEbEr dE cliEntES  6  46.100 59.666

adiantaMEntoS a fornEcEdorES    938 2.326

ativo fiScal corrEntE  7  9.940 5.869

outroS créditoS a rEcEbEr    2.870 4.923

total do ativo circulante    90.600 146.050

contaS a rEcEbEr dE cliEntES  6  9.477 –

dEPóSitoS judiciaiS  17  1.863 2.305

ativo fiScal difErido  8  5.956 11.244

total do realizável a lonGo Prazo    17.296 13.549

invEStiMEntoS    85 85

iMobilizado  9  1.947 2.797

intanGívEl   10  11.185 12.209

total do ativo não circulante    30.513 28.640

total do ativo    121.113 174.690

Passivos   nota  2014 2013

financiaMEntoS  11  2.039 2.000

fornEcEdorES    4.413 9.308

obriGaçõES trabalHiStaS E SociaiS  12  15.803 36.719

obriGaçõES fiScaiS  13  2.513 3.509

iMPoSto dE rEnda E contribuição Social a rEcolHEr   – 346

cauçõES E rEtEnçõES  14  198 11.274

adiantaMEntoS dE cliEntES  15  33.785 29.449

ProviSão Para Garantia dE obraS  16  2.740 2.000

outraS contaS a PaGar    293 396

total do Passivo circulante    61.784 95.001

financiaMEntoS  11  676 2.645

cauçõES E rEtEnçõES  14  6.744 –

ProviSão Para continGênciaS  17  8.606 7.370

bEnEfícioS a funcionÁrioS  19  1.622 –

total do Passivo não circulante    17.648 10.015

Patrimônio líquido  18

caPital Social    21.615 21.615

ajuStE dE avaliação PatriMonial    (2) –

lucroS acuMuladoS    20.068 48.059

total do Patrimônio líquido    41.681 69.674

total do Passivo    79.432 105.016

total do Passivo e Patrimônio líquido    121.113 174.690

balançoS PatriMoniaiS
em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(EM MilHarES dE rEaiS)

aS notaS ExPlicativaS São PartE intEGrantE daS dEMonStraçõES financEiraS
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   nota  2014 2013

rEcEita líquida dE contratoS dE conStrução  20  262.379 556.266

cuStoS doS SErviçoS PrEStadoS  21  (228.623) (399.861)

lucro bruto    33.756 156.405

dESPESaS adMiniStrativaS E coMErciaiS  21  (33.721) (54.769)

dEPrEciaçõES E aMortizaçõES    (3.026) (2.504)

outraS rEcEitaS    35 54

resultado antes das receitas financeiras líquidas e imPostos   (2.956) 99.186

rEcEitaS financEiraS  23  3.800 9.397

dESPESaS financEiraS  23  (1.671) (3.174)

receitas financeiras líquidas    2.129 6.223

(Prejuízo) lucro antes dos imPostos    (826) 105.409

iMPoSto dE rEnda E contribuição Social corrEntES 22  – (40.942)

iMPoSto dE rEnda E contribuição Social difEridoS 22  (5.288) 6.884

(Prejuízo) lucro líquido do eXercício    (6.114) 71.351

dEMonStraçõES  
dE rESultadoS
eXercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(EM MilHarES dE rEaiS)

aS notaS ExPlicativaS São PartE intEGrantE daS dEMonStraçõES financEiraS

     2014 2013

(Prejuízo) lucro líquido do eXercício    (6.114) 71.351

rEconHEciMEnto intEGral dE PErdaS atuariaiS    (2) –

resultado abranGente do eXercício    (6.116) 71.351

dEMonStraçõES  
do rESultado abranGEntE
eXercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(EM MilHarES dE rEaiS)
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dEMonStraçõES daS MutaçõES  
do PatriMônio líquido
eXercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(EM MilHarES dE rEaiS)

saldos em 1o de janeiro de 2013  21.615 – 33.997 55.612

dividEndoS diStribuídoS EM fEvErEiro dE 2012 – – (33.997) (33.997)

lucro líquido do ExErcício  – – 71.351 71.351

dEStinação do lucro líquido do ExErcício:

 adiantaMEnto dE dividEndoS  – – (22.211) (22.211)

 juroS SobrE caPital PróPrio  – – (1.081) (1.081)

saldos em 31 de dezembro de 2013  21.615 – 48.059 69.674

dEStinação do lucro acuMulado

 dividEndoS diStribuídoS cfE. ata 2014 –  

 (nota ExPlicativa 17 b.)  – – (21.877) (21.877)

conStituição dE rESultadoS abranGEntES:

 (–) PErdaS SobrE aS obriGaçõES atuariaiS – (2) – (2)

PrEjuízo líquido do ExErcício  – – (6.114) (6.114)

saldos em 31 de dezembro de 2014  21.615 (2) 20.068 41.681

ajuste de avaliação 
Patrimonial

caPital  
social

lucros  
acumulados total
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     2014 2013

fluXo de caiXa das atividades oPeracionais

(PrEjuízo) lucro antES doS iMPoStoS    (826) 105.409

ajuStES Para:

 dEPrEciaçõES E aMortizaçõES    3.026 2.502

 (rEvErSão) ProviSão Para créditoS dE liquidação duvidoSa  (48) 48

 dESPESa financEira dE EMPréStiMoS, financiaMEntoS E ParcElaMEntoS  602 931

 juroS SobrE aPlicaçõES financEiraS   (3.201) ‑

 conStituição dE ProviSão Para Garantia EM obraS   740 120

 ProviSão Para bEnEfício a EMPrEGadoS   1.620 ‑

 ProviSão Para continGênciaS    1.236 34

     3.149 109.044

variações nos ativos e Passivos 

(aumento) / diminuição dos ativos

 contaS a rEcEbEr dE cliEntES    4.137 (6.826)

 iMPoStoS a rEcuPErar    (4.071) (3.530)

 adiantaMEntoS a fornEcEdorES    1.388 9.476

 outroS créditoS a rEcEbEr    2.053 (1.260)

 dEPóSitoS judiciaiS    442 (2)

aumento / (diminuição) dos Passivos

 fornEcEdorES    (4.895) 3.518

 cauçõES E rEtEnçõES    (4.332) 5.808

 adiantaMEntoS dE cliEntES    4.336 (57.230)

 SalÁrioS E EncarGoS SociaiS    (20.916) 20.572

 iMPoStoS a rEcolHEr    (926) 750

 outraS contaS a PaGar    (103) (316)

iMPoSto dE rEnda E contribuição Social PaGoS   (346) (44.219)

juroS PaGoS    (330) (450)

fluXo de caiXa líquido (usado nas) Proveniente das atividades oPeracionais  (20.414) 35.335

fluXo de caiXa de atividades de investimento

aPlicaçõES financEiraS    42.253 (69.267)

aquiSição dE bEnS do ativo iMobilizado E dE bEnS intanGívEiS   (1.151) (2.101)

fluXo de caiXa Proveniente das (usados nas) atividades de investimento  41.102 (71.368)

fluXo de caiXa de atividades de financiamento

PaGaMEnto dE iMPoStoS ParcEladoS    (70) (188)

PaGaMEnto dE EMPréStiMoS E financiaMEntoS   (2.203) (2.327)

dividEndoS diStribuídoS    (21.877) (56.208)

PaGaMEnto dE juroS SobrE o caPital PróPrio   – (1.081)

fluXo de caiXa usado nas atividades de financiamento   (24.150) (59.804)

redução líquida em caiXa e equivalentes de caiXa   (3.462) (95.837)

caixa E EquivalEntES dE caixa EM 1o dE janEiro   3.999 99.836

caixa E EquivalEntES dE caixa EM 31 dE dEzEMbro   537 3.999

redução líquida em caiXa e equivalentes de caiXa   (3.462) (95.837)

dEMonStraçõES doS  
fluxoS dE caixa
eXercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(EM MilHarES dE rEaiS)

aS notaS ExPlicativaS São PartE intEGrantE daS dEMonStraçõES financEiraS
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A Racional Engenharia Ltda. (“Empresa”) tem como atividade o gerenciamento 
e a execução de obras ligadas ao ramo de construção civil, atuando predomi‑
nantemente como construtora.

A Empresa pertence ao Grupo Racional, sendo controlada pela Racional 
Participações Ltda.

(a) declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria da 
Empresa em 23 de março de 2015.

(b) base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, 
exceto aqueles itens mensurados ao valor justo por meio do resultado.

(c) moeda funcional e moeda de aPresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda fun‑
cional da Empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

(d) uso de estimativas e julGamentos
A preparação das demonstrações financeiras a Administração utilizou julga‑
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis 
e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos e estimativas referentes às po‑
líticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhe‑
cidos nas demonstrações financeiras e incertezas sobre premissas e estimati‑
vas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material 
dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas 
explicativas:

■  Nota explicativa no 6 — reconhecimento e mensuração de provisões para cré‑
dito de liquidação duvidosa;
■  Nota explicativa no 8 — reconhecimento de ativos fiscais diferidos disponibilida‑
de de lucro tributável futuro contra o qual prejuízos fiscais possam ser utilizados;
■  Nota explicativa no 9 — definição de vida útil do ativo imobilizado;

notaS ExPlicativaS  
àS dEMonStraçõES  
financEiraS 
(EM MilHarES dE rEaiS)

1. contExto  
oPEracional

2. baSE dE  
PrEParação
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■  Nota explicativa no 10 — definição de vida útil do ativo intangível e recuperabi‑
lidade do ágio; 
■  Nota explicativa no 17 — reconhecimento e mensuração de provisões para 
contingências: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saí‑
das de recursos.

(e) reclassificações
A Empresa com a finalidade de aprimorar a apresentação das demonstrações 
dos fluxos caixa do exercício findo de 31 de dezembro de 2013, reclassificou a 
variação das aplicações financeiras, no montante de R$ 69.267, que não esta‑
vam sendo apresentadas em nenhuma das atividades, para o grupo de ativida‑
des de investimento. Os balanços patrimoniais e as demonstrações de resulta‑
dos, resultados abrangentes e mutações do patrimônio, não foram alteradas.

As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consis‑
tente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

(a) receita oPeracional
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, 
deduzida de quaisquer estimativas de descontos comerciais concedidos.

construção
Quando os resultados de um contrato de construção não podem ser estimados 
com confiabilidade, sua receita é reconhecida até o montante dos custos incor‑
ridos cuja recuperação seja provável. Os custos de cada contrato são reconhe‑
cidos como despesas no exercício em que são incorridos.

As variações nos custos com mão de obra, reclamações e pagamentos de 
incentivos estão incluídas até o ponto em que esses custos possam ser mensu‑
rados com confiabilidade e seu recebimento seja provável.

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

Os montantes da receita apropriadas, líquido das parcelas já recebidas, são 
contabilizados como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, 
quando aplicável. Adicionalmente, também são registrados como adiantamento 
de clientes os valores recebidos antes do início da execução dos contratos.

(i) contratoS Por EMPrEitada

Para os contratos de construção nesta modalidade, a receita é reconhecida 
pela apuração do percentual do custo incorrido de obra, em relação ao seu cus‑
to total orçado, sendo esse percentual aplicado sobre a receita reconhecida, 
ajustada segundo as condições dos contratos de construção (POC — Percentual 
de Obra Completada).

(ii) contrato Por adMiniStração

Para os contratos no qual a Empresa é reembolsada pelos custos projetados e 
aprovados pelas partes — ou de outra forma definidos — acrescido de percentual 
(taxa de administração) sobre tais custos ou por remuneração fixa pré ‑determinada, 
a receita é reconhecida com base nos custos incorridos até a data das demons‑
trações financeiras.

3. PrinciPaiS  
PolíticaS contÁbEiS
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(iii) contratoS MiStoS

Determinados contratos preveem que o cliente irá fornecer determinados mate‑
riais a serem aplicados na obra, através da contratação direta de fornecedores. 
Nesses casos, para apuração do percentual do custo incorrido de obra, em re‑
lação ao seu custo total orçado, o custo desses materiais adquiridos diretamen‑
te pelo cliente não são considerados como custo incorrido e não estão incluídos 
no custo total orçado, para fins de determinação do POC (Percentual de Obra 
Completada), o qual é utilizado para fins de apuração da receita que efetiva‑
mente será apropriada e recebida pela Empresa. Da mesma forma, essa parce‑
la também não inclui a base de determinação da receita reconhecida.

receitas e desPesas financeiras
O resultado financeiro compreende basicamente os juros ativos e passivos 
oriundos, respectivamente, de aplicações financeiras e empréstimos e financia‑
mentos. Esses juros são reconhecidos no resultado do exercício utilizando ‑se a 
metodologia de taxa efetiva de juros.

(b) instrumentos financeiros

ativos financeiros não derivativos — reconhecimento e desreconhecimento
A Empresa reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que 
foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos desig‑
nados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na 
data da negociação, que é a data na qual a Empresa se torna uma das partes 
das disposições contratuais do instrumento.

A Empresa desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contra‑
tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Empresa transfere os 
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financei‑
ro em uma transação no qual substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja 
criada ou retida pela Empresa em tais ativos financeiros transferidos são reco‑
nhecidos com um ativo ou passivo separado.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apre‑
sentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Empresa têm o 
direito legal de compensar os valores e tem a intenção de liquidá ‑los em uma 
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

ativos financeiros não derivativos — mensuração
ativoS financEiroS MEnSuradoS PElo valor juSto Por MEio do rESultado

Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do 
resultado caso seja classificado como mantido para negociação, ou quando de‑
signado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros 
são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Empresa gerencia 
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valo‑
res justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos, do‑
cumentadas pela Empresa. Os custos da transação são reconhecidos no resul‑
tado quando incorridos.

Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado com‑
preendem instrumentos patrimoniais que de outra forma seriam classificados 
como disponíveis para venda.
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EMPréStiMoS E rEcEbívEiS

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou cal‑
culáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuí‑
veis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos 
pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos, deduzidos de qual‑
quer perda por redução ao valor recuperável.

Os empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber de clientes e ou‑
tros créditos.

caixa E EquivalEntES dE caixa

Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa, banco conta mo‑
vimento e aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco insig‑
nificante de alteração no valor justo, e são utilizadas pela Empresa na gestão 
das obrigações de curto prazo.

Passivos financeiros não derivativos — reconhecimento, baiXa e mensuração
A Empresa reconhece inicialmente títulos de dívida emitidos na data em que são 
originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo aqueles passivos de‑
signados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente 
na data de negociação na qual a Empresa se torna parte das disposições contra‑
tuais do instrumento. A Empresa desreconhece um passivo financeiro quando 
tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou expiradas.

A Empresa têm os seguintes passivos financeiros não derivativos: financia‑
mentos, fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado, através 
do método dos juros efetivos.

(c) contas a receber
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pelos contra‑
tos de construção no curso normal das atividades da Empresa. Se o prazo de re‑
cebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classifica‑
das no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 
As contas a receber estão representadas por serviços faturados e a faturar, relati‑
vos aos contratos de construção reconhecidos pelo grau de avanço das obras.

As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor justo, consoan‑
te o reconhecimento das receitas e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para 
créditos de liquidação duvidosa (“PCLD” ou impairment).

(d) imobilizado

reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou cons‑
trução, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recu‑
perável (impairment) acumuladas, quando necessário. 

Os custos dos ativos imobilizados são compostos pelos gastos que são di‑
retamente atribuíveis à aquisição/construção dos ativos, incluindo custos dos 
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materiais, de mão ‑de ‑obra direta e quaisquer outros custos para colocar o ativo 
no local e em condição necessários para que esses possam operar. 

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas 
são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela 
comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do 
imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos bene‑
fícios econômicos do item do imobilizado a que ele se refere, caso contrário, é 
reconhecido no resultado como despesa.

dePreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do 
exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Ativos 
arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do 
bem e o prazo do contrato, a não ser que seja certo que a Empresa obterá a 
propriedade do bem ao final do arrendamento. Terrenos não são depreciados.

As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as 
seguintes:

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos 
a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconheci‑
dos como mudança de estimativas contábeis.

(e) intanGível

áGio
O ágio possui como fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura 
e é oriundo de operação realizada em período anterior a adoção dos CPCs para a 
elaboração das demonstrações financeiras, para o qual adotou ‑se como política 
contábil manter os mesmos critérios utilizados para a elaboração das demonstra‑
ções financeiras anteriores deixando, a partir de então, de ser amortizado.

Consequentemente, o ágio passou a ser testado anualmente para verificar 
perdas (impairment). Se perdas acumuladas por impairment forem identificadas, 
serão reconhecidas sobre ágio e não serão revertidas. O ágio está apresentado 
pelo seu valor de custo menos a amortização realizada até 31 de dezembro de 
2008, data de transição para os CPCs. 

softWares
As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza‑
dos. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares 
de três a cinco anos.

MÁquinaS E EquiPaMEntoS 10 anoS

MóvEiS E utEnSílioS 10 anoS

EquiPaMEntoS dE inforMÁtica 5 anoS

vEículoS 5 anoS

bEnfEitoriaS EM iMóvEiS dE tErcEiroS 10 anoS



54  ■  dEMonStraçõES financEiraS

(f) redução ao valor recuPerável (imPairment)

ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Ativos financeiros não mensurados pelo valor justo por meio do resultado são 
avaliados a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de 
que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável.

Evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor inclui:

■  Inadimplência ou atrasos do devedor;
■  Reestruturação de um valor devido a Empresa em condições que a Empresa 
não consideraria em condições normais;
■  Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência;
■  Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
■  O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento; e
■  Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos flu‑
xos de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros.

ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Empresa considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo 
custo amortizado tanto no nível individualizado como no nível coletivo. Todos os 
ativos individualmente significativos são avaliados quanto à perda por redução ao 
valor recuperável. Aqueles identificados como não tendo sofrido perda de valor 
individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de 
valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Ativos que não 
são individualmente significativos são avaliados coletivamente quanto à perda de 
valor com base no agrupamento de ativos com características de risco similares.

Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Em‑
presa utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda 
incorridos, ajustados para refletir se o julgamento da Administração sobre se as 
condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavel‑
mente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.

Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença 
entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, 
descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconheci‑
das no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando a Empresa 
considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são 
baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de va‑
lor, a redução na perda de valor é revertida através do resultado.

ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Empresa, que não estoques 
e imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, são revistos a cada 
data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No 
caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente.

Para testes de redução no valor recuperável, os ativos são agrupados no me‑
nor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, 
majoritariamente independente das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs. 
O ágio de uma combinação de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs 
que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.

O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre seus valores em uso 
ou seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em 
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fluxos de caixa futuros estimados, descontados ao seu valor presente usando uma 
taxa de desconto antes dos impostos que reflete as avaliações atuais de mercado 
do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.

Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor con‑
tábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável.

Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. Per‑
das reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de 
qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do 
valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro ‑rata.

Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é rever‑
tida. Quanto aos outros ativos, as perdas de valor recuperável são revertidas 
somente na extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o valor con‑
tábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a per‑
da de valor não tivesse sido reconhecida.

(G) demais ativos circulante
São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo quando aplicá‑
vel, os rendimentos auferidos até a data do balanço.

(h) Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Empresa tem 
uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, 
e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

(i) demais Passivos circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais in‑
corridos até a data do balanço.

(j) benefícios a emPreGados

benefício de curto Prazo
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensurados em 
uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço 
relacionado seja prestado.

O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de 
bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a Empre‑
sa tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de 
serviço prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de manei‑
ra confiável. 

benefício Pós ‑emPreGo — Planos de saúde
A Empresa outorga determinados benefícios de assistência à saúde pós ‑emprego 
a funcionários. Esses benefícios são financiados em regime de caixa. O cus‑
teio dos benefícios concedidos pelos planos de benefícios definidos é estabe‑
lecido separadamente para cada plano, utilizando o método do crédito unitário 
projetado.

Mensurações, compreendendo ganhos e perdas atuariais, são reconheci‑
das imediatamente no balanço patrimonial, com correspondente débito ou cré‑
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dito a lucros retidos por meio de outros resultados abrangentes no período em 
que ocorram. As mensurações não são reclassificadas ao resultado em perío‑
dos subsequentes.

Os juros líquidos são calculados aplicando ‑se a taxa de desconto ao ativo ou 
passivo do benefício definido líquido. A Empresa reconhece as seguintes varia‑
ções na obrigação de benefício definido líquido na demonstração do resultado 
(por função):

■  Custos de serviço, compreendendo custos circulantes com serviços, custos 
com serviços passados, ganho e perdas advindas de redução significativa da 
expectativa do tempo de trabalho e liquidações não usuais;
■  Despesas ou receitas com juros líquidos,

O custo de planos de benefícios de assistência médica pós ‑emprego é determi‑
nado utilizando métodos de avaliação atuarial. A avaliação atuarial envolve o uso 
de premissas sobre as taxas de desconto, taxas de retorno de ativos esperadas, 
aumentos salariais futuros e taxas de mortalidade. A obrigação de benefício 
definido é altamente sensível a mudanças nessas premissas. Todas as premis‑
sas são revisadas a cada data ‑base.

Ao determinar a taxa de desconto adequada, a Administração considera as 
taxas de juros de debêntures emitidas por corporações de elevada solvência e 
títulos do Tesouro Nacional com vencimento correspondente à duração da obri‑
gação do benefício definido. A qualidade dos títulos é revisada, e aqueles com 
um spread de crédito excessivo são excluídos da população de títulos que são 
utilizados para identificar a taxa de juros.

A taxa de mortalidade se baseia em tábuas de mortalidade disponíveis no 
Brasil.

(k) distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os sócios é reco‑
nhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Empresa quando 
estabelecido em reunião de sócios quotistas, uma vez que não existe previsão 
de pagamento de dividendo mínimo obrigatório.

O valor dos juros sobre o capital próprio para fins fiscais é registrado como 
despesa financeira e para fins de apresentação das demonstrações financeiras 
é tratado como distribuição de lucros, em redução a lucros acumulados, no pa‑
trimônio líquido. O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido 
na demonstração de resultado.

(l) imPosto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são 
calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável excedente de R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% 
sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e conside‑
ram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os im‑
postos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido 
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens dire‑
tamente reconhecidos no patrimônio líquido.
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iMPoSto corrEntE

O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável do 
exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na 
data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

iMPoSto difErido

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias en‑
tre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os corres‑
pondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é men‑
surado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças 
temporárias quando elas revertem, baseando ‑se nas leis que foram decreta‑
das ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demons‑
trações financeiras.

ExPoSiçõES fiScaiS

Na determinação do imposto de renda corrente a Empresa leva em considera‑
ção o impacto de incertezas relativas a posição fiscais tomadas e se o paga‑
mento adicional de imposto de renda e juros tenha que ser realizado. A Empresa 
acredita que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada para 
com relação a todos os períodos fiscais em aberto baseada em sua avaliação 
de diversos fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência pas‑
sada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envol‑
ver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem 
ser disponibilizadas, o que levariam a Empresa mudar o seu julgamento quanto 
a adequação da provisão existente; tais alterações impactarão a despesa com 
imposto de renda no ano em que forem realizadas.

Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito 
legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a 
impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma 
entidade sujeita à tributação.

Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido 
por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utili‑
zadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão dispo‑
níveis e contra os quais serão utilizados.

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a 
cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não 
seja mais provável.

(m) novas normas e interPretações ainda não adotadas
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações são efetivas 
para exercícios iniciados após 1o de janeiro de 2014, e não foram adotadas na 
preparação destas demonstrações financeiras. Aquela que pode ser relevante 
para a Empresa está mencionada abaixo. A Administração não planeja adotar 
esta norma de forma antecipada.

ifrS 9 financial inStruMEntS (inStruMEntoS financEiroS) 

A IFRS 9, publicada em julho de 2014, substituiu as orientações existentes na 
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (Instrumentos Fi‑
nanceiros: Reconhecimento e Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista 
sobre a classificação e mensuração de instrumentos financeiros, incluindo um 
novo modelo de perda esperada de crédito para o calculo de redução ao valor 
recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização de 
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4. caixa E EquivalEntES dE caixa

hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e 
desreconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39.

A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1o de janeiro de 2018, 
com adoção antecipada permitida.

ifrS 15 rEvEnuE froM contractS witH cuStoMErS  

(rEcEita dE contratoS coM cliEntES) 

A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletindo a 
contraprestação que elas esperam receber em troca do controle desses bens 
ou serviços. A nova norma vai substituir a maior parte da orientação detalhada 
sobre o reconhecimento de receita que existe atualmente em IFRS quando a 
nova norma for adotada. A nova norma é aplicavel a partir de ou após 1o de ja‑
neiro de 2017, com adoção antecipada permitida pela IFRS. A norma poderá ser 
adotada de forma retrospectiva, utilizando um abordagem de efeitos cumulati‑
vos. A Empresa está avaliando os efeitos que o IFRS 15 vai ter nas demonstra‑
ções financeiras e na suas divulgações. 

A Empresa ainda não escolheu o método de transição para a nova norma 
nem determinou os efeitos da nova norma nos relatórios financeiros atuais. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento 
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes as estas 
normas.

(n) determinação do valor justo
Diversas políticas e divulgações contábeis da Empresa exigem a determinação 
do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não fi‑
nanceiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração 
e/ou divulgação. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premis‑
sas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas especí‑
ficas aquele ativo ou passivo.

Os saldos de caixa e depósitos bancários compreendem basicamente numerá‑
rios em espécie e depósitos bancários disponíveis, respectivamente.

     2014 2013

caixa     78 77

bancoS conta MoviMEnto    118 261

banco itaú S.a. — “autMaiS”    341 3.661

     537 3.999
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5. aPlicaçõES financEiraS

6. contaS a rEcEbEr dE cliEntES 

As aplicações financeiras referem ‑se substancialmente a Certificados de Depó‑
sito Bancário — CDBs e fundos de renda fixa, remunerados à taxa média de 
100% a 102,8% do Certificado de Depósito Interbancário — CDI.

A exposição do grupo a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibili‑
dade para financeiros são divulgadas na nota explicativa no 25.

O saldo de contas a receber de clientes por serviços executados e faturados em 
31 de dezembro de 2014 e de 2013, por período de vencimento, está apresentado 
a seguir:

     2014 2013

banco SantandEr S.a. — cdb    14.036 12.251

banco votorantiM S.a. — cdb    7.075 5.827

banco Safra    1.284 –

banco bradESco S.a. — coMProMiSSada — cdb   2.807 22.767

banco itaú S.a. — cdb    5.013 28.422

     30.215 69.267

     2014 2013

contratoS Por adMiniStração    38.686 32.981

contratoS Por EMPrEitada    16.891 27.002

     55.577 59.714

( –) ProviSão Para créditoS dE liquidação duvidoSa   – (48)

     55.577   59.666

circulantE    46.100 –

não circulantE    9.477 –

     2014 2013

a vEncEr     44.721 45.654

vEncidaS até 30 diaS    – 597

 dE 31 a 60 diaS    147 15

 dE 61 a 90 diaS    – 763

SErviçoS faturadoS    44.868 47.029

SErviçoS a faturar (a vEncEr)    10.709 12.637

     55.577 59.666
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7. ativo fiScal corrEntE

8. ativo fiScal difErido

Em 2014, a Empresa não constituiu provisão para crédito de liquidação duvidosa. 
A composição do saldo de contas a receber por cliente está demonstrada a seguir:

A administração entende que a base de clientes é pulverizada e que a concen‑
tração do saldo a receber ocorre em função das obras em andamento ao final de 
cada exercício.

cliente     2014 2013

GE — cEntro braSilEiro dE PESquiSaS ltda    9.414 6.985

MultiPlan EMPrEEndiMEntoS iMobiliÁrioS S.a.   6.330 9.540

jaGuar E land rovEr braSil iMPort. coM.ltda   12.270 –

itaú unibanco S.a.    9.413 6.611

carvalHo HoSkEn HotElaria ltda    4.203 –

tS ‑19 ParticiPaçõES ltda    4.095 –

outroS     9.852 36.530

     55.577 59.666

     2014 2013

cSll a rEcuPErar    7 –

irPj a rEcuPErar.    662 463

rEtEnção do inSS SobrE faturaMEnto a rEcuPErar   9.271 5.426

     9.940 5.869

     2014 2013 

adiçõES tEMPorÁriaS na dEtErMinação do lucro rEal

 ProviSão Para riScoS tributÁrioS, cívEiS, trabalHiStaS E outroS  8.606 7.370

 ProviSão Para Garantia    2.740 2.000

 ParticiPação noS lucroS E rESultadoS   8.553 22.927

 ProviSão Para inSS – fator acidEntÁrio dE PrEvEnção (faP)  – 126

 ProviSão Para inSS – dESonEração folHa PaGaMEnto   – 3.301

 ProviSão Para dEvEdorES duvidoSoS   – 47

 bEnEfícioS a funcionÁrioS    1.623 –

 outraS contaS a PaGar    99 71

ExcluSão tEMPorÁria na dEtErMinação do lucro rEal

 aMortização fiScal do ÁGio    (4.104) (2.773)

total dE adiçõES tEMPorÁriaS, líquidaS    17.517 33.069

alíquota noMinal – %    34 34

imPosto de renda e contribuição social diferidos   5.956 11.244

no resultado do eXercício (nota eXPlicativa 22)   (5.288) 6.884
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9. iMobilizado

10. intanGívEl

Movimentação do imobilizado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2014 e de 2013:

(*) EM 9 dE SEtEMbro dE 2007, a racicorP, antiGa controladora da EMPrESa, adquiriu 10% daS cotaS 
da EMPrESa, antEriorMEntE 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 SiStEMÁtica do 
ÁGio Por ExPEctativa dE rEntabilidadE futura (Goodwill) cESSou coMPlEtaMEntE, PErManEcEndo 
aPEnaS a aPlicação do tEStE anual dE rEcuPEração. EM 30 dE novEMbro dE 2011, a racicorP cindiu a 
totalidadE do ÁGio rEGiStrado naquEla EMPrESa, o qual foi incorPorado PEla EMPrESa, conforME 
laudo dE avaliação EMitido Por PEritoS indEPEndEntES, a valor contÁbil.

     2014 2013 

MÁquinaS E EquiPaMEntoS 10 102 (66) 36 66

MóvEiS E utEnSílioS 10 2.534 (1.900) 635 710

EquiPaMEntoS dE inforMÁtica 20 3.862 (3.033) 829 1.588

vEículoS  20 66 (30) 35 –

bEnfEitoriaS EM iMóvEiS dE tErcEiroS 10 1.240 (828) 412 433

   7.804 (5.857) 1.947 2.797

custo

dePreciação / 
amortização 

acumulada líquido líquido

taXa anual de 
dePreciação / 

amortização – %

     2014 2013 

ÁGio na aquiSição dE cotaS (*)    8.873   (2.218)  6.655 6.655

SoftwarE  20  9.995   (5.466)   4.529  5.554

     18.868   (7.684)  11.184  12.209

custo

dePreciação / 
amortização 

acumulada líquido líquido

taXa anual de 
dePreciação / 

amortização – %

EM 1o dE janEiro dE 2013   6.682 (3.465)  3.217

 adiçõES    462  – 462

 dEPrEciação   – (882) (882)

EM 31 dE dEzEMbro dE 2013   7.144  (4.347)  2.797

 adiçõES   660  –  660

 dEPrEciação   – (1.510)   (1.510)

EM 31 dE dEzEMbro dE 2014   7.804   (5.857)  1.947

custo
dePreciação  

e amortização líquido
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11. financiaMEntoS

Para as avaliações e o teste de impairment foram elaborados fluxos de caixa para 
o período de 2015 a 2019, desconsiderando a inflação que possa a vir existir 
nesse período. A taxa média de desconto aplicada ao fluxo de caixa foi de 12%. 

A movimentação do intangível para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2014 e de 2013 é como segue:

Os saldos em aberto podem assim ser demonstrados por ano de vencimento:

(a) Em 24 de março de 2011, a Empresa firmou contrato de empréstimo com o 
BNDES, por meio do agente financeiro Banco Itaú BBA S.A., com a finalidade de 
desenvolvimento e customização de software e expansão da área do escritório. 

Sobre a dívida incidem juros médios anuais de 4,45% acrescidos da Taxa de 
Juros de Longo Prazo — TJLP. O cronograma de pagamento prevê amortização 
do principal e da atualização monetária mensalmente em 42 parcelas, após ca‑
rência de 18 meses. Em 31 de dezembro de 2014 já haviam sido liquidadas 26 
parcelas, restando portando 16 parcelas a liquidar. O contrato possui cláusulas 
relativas à observância de certos “covenants” financeiros e não financeiros, en‑
tre as quais destacamos:

■  Aplicar os recursos recebidos unicamente na execução do projeto.
■  Comunicar ao credor qualquer ocorrência que importe modificação do projeto, 
indicando as providências adotadas.
■  Não realizar fusão, incorporação, cisão nem outro processo de reorganização 
societária sem prévia anuência do credor.

     2014 2013 

Subcrédito a    1.336 2.337

Subcrédito b    509 786

Subcrédito c    557 974

Subcrédito f    313 548

banco nacional dE dESEnvolviMEnto EconôMico E Social (bndES)   2.715 4.645

circulantE    2.039 2.000

não circulantE    676 2.645

     2014 2013 

2014     –   2.000

2015     2.039   1.984

2016     676   661

      2.715   4.645

EM 1o dE janEiro dE 2013   16.738  (4.548)  12.190

 adiçõES   1.639 – 1.639

 aMortização   – (1.620)  (1.620)

EM 31 dE dEzEMbro dE 2013   18.377 (6.168)  12.209

 adiçõES no ExErcício   491 – 491 

 aMortização   –  (1.516)   (1.516) 

EM 31 dE dEzEMbro dE 2014   18.868  (7.684) 11.184

custo amortização líquido
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12. obriGaçõES trabalHiStaS E SociaiS

13. obriGaçõES fiScaiS

14. cauçõES E rEtEnçõES

■  Remeter ao credor as alterações de seu estatuto social e as atas de Assem‑
bleias 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 financiado sem autorização do credor.
■  Manter em dia o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária, 
trabalhista. 
■  Não locar, arrendar nem transferir o bem adquirido por força do projeto finan‑
ciado.

Em 2014, foi provisionada participação nos lucros de R$ 8.553 (R$ 22.927 em 
2013), calculada com base na Política de Participação dos Lucros e Resultados, 
que abrange todos os funcionários da empresa, contabilizada como “Despesas 
administrativas e comerciais”.

Em contratos de fornecimento, a Empresa prevê a retenção de valores para libera‑
ção em prazos posteriores ao do término das obras correspondentes, como garan‑
tia de que os fornecedores cumprirão com compromissos pós obra perante a 
Empresa e esta perante os clientes. A caução é constituída através da aplicação 
de percentual sobre o valor da mão de obra descrita no contrato do fornecedor.

     2014 2013 

ParticiPação noS lucroS    8.553 22.927

contribuição a PrEvidência Social    186 913

fundo dE Garantia Por tEMPo dE SErviço    449 608

fériaS E EncarGoS corrESPondEntES    6.558 10.677

outroS EncarGoS SociaiS a rEcolHEr    57 1.594

     15.803 36.719

     2014 2013 

contribuição Para o financiaMEnto da SEGuridadE Social (cofinS) a rEcolHEr  887 970

ProGraMa dE intEGração Social (PiS) a rEcolHEr   192 210

iMPoSto SobrE SErviçoS (iSS) a rEcolHEr    93 735

iMPoSto dE rEnda rEtido na fontE (irrf) a rEcolHEr   401 570

outroS iMPoStoS a rEcolHEr    940 1.046

     2.513 3.531
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15. adiantaMEntoS dE cliEntES

16. ProviSõES Para  
Garantia dE obraS

17. ProviSõES Para continGênciaS

A movimentação na provisão pode ser assim apresentada:

Os gastos incorridos no exercício são registrados diretamente no resultado do 
exercício, sendo a provisão ajustada ao final de cada exercício para refletir a es‑
timativa dos gastos com reparos durante o período de garantia remanescente.

Para todas as questões que estão sendo contestadas é constituída provisão em 
montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, com base na ava‑
liação dos assessores jurídicos externos.

A provisão é constituída para os processos cuja avaliação dos riscos, como 
corroborada pelos assessores jurídicos da Empresa, indica probabilidade de 
perda provável. A movimentação da provisão para riscos trabalhista, cíveis, tribu‑
tários e outros é como segue:

     2014 2013 

no início do ExErcício    2.000 1.880

 coMPlEMEnto dE ProviSão    740 120

no fiM do ExErcício    2.740 2.000

     2014 2013 

no início do ExErcício    7.370 7.336

 coMPlEMEnto dE ProviSõES    1.236 34

no fiM do ExErcício    8.606 7.370

     2014 2013 

continGênciaS trabalHiStaS    1.512 1.230

continGênciaS cívEiS    395 653

outraS continGênciaS    6.699 5.487

     8.606 7.370

     2014 2013 

ParcEla rEcEbida EM MontantE SuPErior a rEcEita rEconHEcida PEla Evolução da obra  13.040 21.754

ParcEla rEcEbida no início doS contratoS    19.505 1.792

adiantaMEntoS rEcEbidoS Para cuStoS a SErEM incorridoS   1.240 5.903

     33.785 29.449
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18. PatriMônio líquido

continGências Passivas não Provisionadas  
avaliadas como Perda Possível.
A Empresa tem ações de naturezas trabalhista, cíveis, tributários, envolvendo 
riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com base na 
avaliação de seus assessores legais, para as quais não há provisão constituída, 
conforme composição e estimativa a seguir:

A Empresa efetuou depósito judicial de R$ 1.827 em 23 de junho de 2008, que 
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário vinculado a processo administrati‑
vo no qual é cobrado suposto crédito tributário de PIS referente a fatos geradores 
ocorridos no período de janeiro de 1997 a setembro de 1998. 

(a) caPital social
O capital social é dividido em 21.615.393 cotas de R$ 1,00 cada uma. A compo‑
sição do capital social pode assim ser demonstrada:

(b) dividendos e juros sobre o caPital PróPrio

A distribuição de dividendos foi realizado para os seguintes sócios:

Para fins de divulgação e adequação às práticas contábeis, a despesa financei‑
ra referente aos juros sobre o capital próprio de 2013, calculado utilizando como 
base a TJLP (Lei 9.249/95), no valor de R$ 1.081, foi revertida da demonstração 
do resultado na rubrica “Despesas financeiras” para a rubrica “Lucros acumula‑
dos” na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

sócio     quotas valor em reais 

racional ParticiPaçõES ltda.    21.615.390 21.615.390

PESSoaS fíSicaS – SócioS adMiniStradorES    3 3

     21.615.393 21.615.393

sócio      2014 

racional ParticiPaçõES ltda.     20.000

PESSoaS fíSicaS – SócioS adMiniStradorES     1.877

dividendos distribuídos     21.877

      2013 

dividEndoS diStribuídoS     56.208

juroS SobrE o caPital PróPrio     1.081

         57.289

      2014 

rEunião dE SócioS EM 24 dE fEvErEiro dE 2014     21.851

rEunião dE SócioS EM 26 dE Março dE 2014     26

dividendos sobre os lucros acumulados     21.877

     2014 2013 

trabalHiStaS    6.572 5.497

cívEiS     3.998 6.013

tributÁriaS    1.000 17.795

     11.570 29.305
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19. bEnEfícioS 
concEdidoS  
a EMPrEGadoS

(c) lucros acumulados
A destinação do lucro líquido do exercício e do saldo acumulado é deliberada 
em reunião dos cotistas.

(a) Plano de benefícios Pós ‑emPreGo
A Empresa reconhece provisão para benefício pós ‑emprego relacionada a plano 
de assistência médica. O passivo líquido registrado em 31 de dezembro de 2014 
é de R$ 1.622, classificados no passivo não circulante.

Os valores relacionados a esses benefícios foram apurados em avaliação 
conduzida por atuário independente e estão reconhecidos nas demonstrações 
financeiras de acordo com o CPC 33.

(b) saldo das obriGações dos Gastos com benefícios  
Pós ‑emPreGo, calculados Por atuários indePendentes,  
aPresenta a seGuinte movimentação
A atualização das obrigações foi registrada no resultado do exercício. A despesa 
líquida com o plano de assistência médica concedida a empregados, para os 
exercícios de 2014, de acordo com cálculos atuariais realizados por atuários in‑
dependentes, inclui os seguintes componentes:

(c) Premissas atuariais
As principais premissas adotadas no cálculo foram as seguintes:

nota 1 — a tÁbua dE rotatividadE adotada rEflEtE a taxa dE: 30% (tEMPo dE SErviço + 1) aPlicada ao 
PErfil dEMoGrÁfico da EMPrESa.
nota 2 — a Entrada EM aPoSEntadoria é dE 55 anoS Para aMboS oS SExoS E 10 anoS dE EMPrESa.

Plano de assistência – 
concedido 2014

atualização das Provisões 

 dirEtaMEntE no rESultado     224

 cuSto no PEríodo rElativo à atualização daS ProviSõES    224

cuSto do bEnEfício dEfinido 

 cuSto do SErviço corrEntE     51

 cuSto doS juroS     172

 PErdaS atuariaiS     1.399

custo líquido no Período relativo às desPesas líquidas com Plano    1.622

modalidade     Premissa atual 

financeiras 

 fator dE caPacidadE Para bEnEfícioS     100 %

 taxa ESPErada dE inflação       5,50 %

 taxa noMinal dE dESconto atuarial     12,06%

 taxa noMinal dE crESciMEnto doS cuStoS MédicoS – inflação Médica    8,66%

 taxa rEal dE crESciMEnto doS cuStoS MédicoS Por faixa EtÁria – aGinG factor    3,00%

 ProbabilidadE dE PErManência no Plano Médico aPóS aPoSEntadoria    30,00%

biométricas 

 tÁbua dE MortalidadE GEral     at–2000 M/f

 tÁbua dE MortalidadE dE invÁlidoS     n/a

 tÁbua dE Entrada EM invalidEz     n/a

 taxa dE rotatividadE (térMino dE vínculo EMPrEGatício)    nota 1

 Entrada EM aPoSEntadoria     nota 2
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20. rEcEita

21. cuStoS E dESPESaS 
Por naturEza

(a) custos dos serviços Prestados

(b) desPesas administrativas e comerciais

(c) Gastos com Pessoal

     2014 2013 

MatEriaiS E SErviçoS    (90.101)   (182.411)

PESSoal (nota ExPlicativa 21 c.)    (73.874)   (139.357)

utilidadES E SErviçoS    (47.154)   (49.185)

ocuPação     (17.494)   (28.908)

     (228.623)   (399.861)

     2014 2013 

PESSoal (nota ExPlicativa 21 c.)    (18.393)   (39.308)

dESPESaS GEraiS    (7.411)  (9.189)

ocuPação     (2.599)  (2.898)

ProviSão rEvErSão Para riScoS    (3.809)   52

utilidadES E SErviçoS    (1.303)  (1.512)

dESPESaS tributÁriaS    (206)  (1.914)

     (33.721)  (54.769)

     2014 2013 

SalÁrioS     (51.592)  (67.241)

fériaS     (4.131)   (9.433)

13o Salario     (4.177)  (6.103)

inSS     (3.599)  (20.982)

fGtS     (6.738)  (7.351)

ParticiPação noS rESultadoS     (2.237)  (34.268)

aliMEntação – Pat    (4.906)  (7.204)

dEMaiS GaStoS coM PESSoal    (14.887)  (26.083)

     (92.267)  (178.665)

     2014 2013 

contratoS Por EMPrEitada E MiStoS    53.978 312.380

contratoS Por adMiniStração    231.042 284.076

receita bruta    285.020  596.456

(–) iMPoStoS SobrE SErviçoS    (22.641) (40.190)

receita líquida de contratos de construção    262.379  556.266
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22. iMPoSto dE rEnda E contribuição Social

No dia 14 de maio de 2014 foi publicada a Lei no 12.973/2014, resultado da 
conversão da Medida Provisória (MP) nº 627 que revoga o Regime Tributário de 
Transição (RTT) e traz outras providências, dentre elas: 

(i) Alterações no Decreto ‑Lei no1.598/77 que trata do imposto de renda das 
pessoas jurídicas, bem como altera a legislação pertinente à contribuição social 
sobre o lucro líquido; 
(ii) Estabelece que a modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, 
por meio de atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em 
lei comercial, que sejam posteriores à publicação desta MP, não terá implicação 
na apuração dos tributos federais até que lei tributária regule a matéria; (iii) inclui 
tratamento específico sobre potencial tributação de lucros ou dividendos; (iv) in‑
clui disposições sobre o cálculo de juros sobre capital próprio; e (v) inclui consi‑
derações sobre investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 

As disposições previstas na referida Lei têm vigência a partir de 2015. A sua ado‑
ção antecipada para 2014 pode eliminar potenciais efeitos tributários, especial‑
mente relacionados com pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio do 
ano de 2014. Com base nas análises realizadas, a administração da Empresa con‑
cluiu que não existem impactos relevantes na Empresa sobre os possíveis efeitos 
que poderiam advir da aplicação antecipada dessa nova norma, portanto, com a 
administração da sociedade controladora decidiu pela não antecipação da adoção 
da Lei 12.973/2014 para o ano de 2014. Adicionalmente, monitora o processo de 
publicação de normas e alterações desta nova Lei, o qual poderá trazer alterações 
que possam vir a impactar a Empresa.

     2014 2013 

corrEntE     – (40.942)

difErido     (5.288)  6.884

     (5.288)  (34.058)

     2014 2013 

rEconciliação EntrE o iMPoSto dE rEnda E a contribuição Social calculadoS à alíquota EfEtiva

 (PrEjuizo) lucro antES do iMPoSto dE rEnda E da contribuição Social  (826)  105.409

 alíquota noMinal – %    34  34

iMPoSto dE rEnda E contribuição Social à alíquota noMinal   281 (35.839)

ajuStES

 rEdução PElo PaGaMEnto dE juroS SobrE o caPital PróPrio  – 367

 outroS    (5.569)  1.414

       

imPosto de renda e contribuição social debitados ao resultado do eXercício  (5.288)  (34.058)
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23. rEcEitaS financEiraS líquidaS

24. PartES rElacionadaS saldos

oPerações
A Empresa aluga o prédio onde funciona a sua sede, de propriedade da socie‑
dade Racicorp Comércio e Participações Ltda., tendo incorrido em despesas de 
aluguel no montante de R$ 1.665 (R$ 1.563 em 2013), registradas como “Des‑
pesas administrativas e comerciais”.

remuneração da administração
No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, foram pagos aos administradores 
da Empresa a título de remuneração R$ 2.817 (R$ 3.376 em 2013), apresentados 
como “Despesas de pessoal” (Nota 21 b.). Adicionalmente, os administradores 
também são sócios quotistas da empresa, estando o pagamento de dividendos 
discriminados na Nota 18 b.

Não foi pago nenhum valor a título de: (a) benefícios pós ‑emprego (pen‑
sões, outros benefícios de aposentadoria, seguro de vida pós ‑emprego e assis‑
tência 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; nem (d) remuneração baseada em ações.

     2014 2013 

cEntEranEl 1 ParticiPaçõES ltda.    – 1.028

saldos incluídos na rubrica de “outros créditos a receber”   – 1.028

     2014 2013 

rEcEita dE aPlicaçõES financEiraS    3.201 5.917

juroS ativoS    599 2.065

outraS rEcEitaS financEiraS    – 1.415

receitas financeiras    3.800 9.397

dEScontoS concEdidoS    (976) (1.965)

juroS PaSSivoS    (602) (1.002)

dESPESaS bancÁriaS    (93) (207) 

desPesas financeiras     (1.671) (3.174)

receitas financeiras líquidas     2.129  6.223
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25. inStruMEntoS 
financEiroS

visão Geral
A Empresa está exposta aos seguintes riscos:

■  Risco de crédito;
■  Risco de liquidez; e
■  Risco operacional.

Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Empresa sobre cada 
um dos riscos acima, os objetivos da Empresa, políticas e processos de mensu‑
ração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da Empresa.

estrutura de Gerenciamento de risco
A Administração da Empresa tem a responsabilidade pelo estabelecimento e acom‑
panhamento das políticas de gerenciamento de risco da Empresa, e os gestores 
de cada área se reportam regularmente a Administração sobre as suas atividades.

As políticas de gerenciamento de risco da Empresa foram estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos aos quais a Empresa está exposta, para definir limi‑
tes e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos li‑
mites. As políticas de risco e sistemas são revistos regularmente para refletir 
mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Empresa. A Empresa, 
por meio de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento bus‑
ca desenvolver um ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcioná‑
rios tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Empresa incorrer em perdas decorrentes de um 
cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da 
falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamen‑
te proveniente das contas a receber de clientes e de aplicações financeiras.

Também, a Administração visando minimizar os riscos de créditos atrelados 
as instituições financeiras, procura diversificar suas operações em instituições 
de primeira linha.

O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima ao 
risco de crédito com segue:

risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Empresa irá encontrar dificuldades em cum‑
prir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liqui‑
dados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da 
Empresa na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sem‑
pre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, 
sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com 
risco de prejudicar a reputação da Empresa.

    nota 2014 2013 

caixa E EquivalEntES dE caixa    4 537 3.999

aPlicaçõES financEiraS   5 30.215 69.267

contaS a rEcEbEr dE cliEntES   6 55.577 59.666

outroS créditoS a rEcEbEr    2.870 4.923

     89.199 137.855
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A Administração julga que a Empresa não tem risco alto de liquidez, conside‑
rando a sua estrutura de capital com baixa participação de capital de terceiros.

Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas 
que permitam captar recursos de forma a reverter posições que poderiam pre‑
judicar a liquidez da Empresa.

O quadro a seguir demonstra os riscos de liquidez por faixa de vencimento e 
reflete o fluxo financeiro da Empresa em 31 de dezembro de 2014:

Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da 
Empresa, possam ocorrer significantemente mais cedo ou em montantes signi‑
ficantemente diferentes.

risco de taXa de juros
A Empresa está exposta a riscos e oscilações de taxas de juros em suas aplicações 

Na data das informações contábeis intermediárias da Empresa, o perfil dos 
instrumentos financeiros remunerados por juros era:

      valor contábil 

     2014 2013 

instrumentos de taXa variável 

ativoS financEiroS    

 aPlicaçõES financEiraS    30.215 69.267

PaSSivoS financEiroS 

 EMPréStiMoS E financiaMEntoS    2.715 4.645

      32.930 73.912

    total até 1 ano suPeriores a 1 ano 

ativos 

caixa E EquivalEntES dE caixa   537 537 –

aPlicaçõES financEiraS   30.215 30.215  

contaS a rEcEbEr dE cliEntES   55.577 46.100 9.477

outroS créditoS a rEcEbEr   2.870 2.870 –

    89.199 79.722 9.477

Passivos

financiaMEntoS   2.715 2.039 676

fornEcEdorES   4.413 4.413 –

cauçõES E rEtEnçõES   6.942 198 6.744

outraS contaS a PaGar   306 306 –

    14.376 6.956 7.420
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A Empresa realizou análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais seus 
instrumentos financeiros estão expostos. Para a análise de sensibilidade de va‑
riações nas taxas de juros, a administração adotou para o cenário provável as 
mesmas taxas utilizadas na data de encerramento do balanço patrimonial. Os 
cenários II e III foram estimados com uma valorização adicional de 25% e 50% 
respectivamente, já os cenários IV e V estimam uma desvalorização adicional de 
25% e 50%, respectivamente, das taxas no cenário provável.

A tabela a seguir demonstra os eventuais impactos no resultado na hipóte‑
se dos respectivos cenários apresentados:

risco oPeracional
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma 
variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestru‑
tura da Empresa e de fatores externos, exceto riscos de crédito e liquidez, como 
aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geral‑
mente aceitos de comportamento empresarial.

O objetivo da Empresa é administrar o risco operacional para evitar a ocor‑
rência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Empresa e buscar eficá‑
cia de custos e para evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e 
criatividade.

A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de 
controles para tratar riscos operacionais é atribuída à alta administração. 

A existência de sistemas de informação integrados e íntegros apóia a admi‑
nistração na mitigação dos riscos da operação por meio da implementação de 
processos padronizados e automatizados.

Gerenciamento do caPital
A gestão de capital da Empresa é feita para equilibrar as fontes de recursos 
próprias e terceiras, balanceando o retorno para os quotistas e o risco para 
quotistas e credores.

eXPosição Patrimonial

ativos financeiros

aPlicaçõES financEiraS

i
Provávelrisco

efeito

variação  
do cdi

eXPosição

30.215 3.266

3.266

4.083

4.083

4.899

4.899

2.450

2.450

1.633

1.633

ii 
25%

iii
50%

iv
–25%

v 
–50%

cenários
taXa de juros

efetiva  
em 12/31/14

10,81%
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classificação dos instrumentos financeiros
A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a se‑
guir, e não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias 
além das informadas:

(a) valor justo

(a.1) inStruMEntoS financEiroS dErivativoS

A Empresa não efetua operações com instrumentos financeiros derivativos com 
o objetivo de mitigar ou de eliminar riscos inerentes à sua operação. 

(a.2) inStruMEntoS financEiroS “não dErivativoS”

Para todas as operações a Administração considera que o valor justo equipara ‑se 
ao valor contábil, uma vez que para estas operações o valor contábil reflete o 
valor de liquidação naquela data, em virtude do curto prazo de vencimento des‑
sas operações. Desta forma, os valores contábeis registrados no balanço patri‑
monial referentes aos saldos de aplicações financeiras, contas a receber, outros 
recebíveis, assim como contas a pagar e outras dívidas não divergem dos res‑
pectivos valores justos em 31 de dezembro de 2014. 

A Empresa em 31 de dezembro de 2014, não possui nenhuma modalidade 
de empréstimos e/ou financiamentos.

ativos

caixa E EquivalEntES dE caixa 4 – 3.999 – 3.999

aPlicaçõES financEiraS 5 69.267 – – 69.267

contaS a rEcEbEr dE cliEntES 6 – 59.666 – 59.666

outroS créditoS a rEcEbEr  – 4.923 – 4.923

   69.267 68.588 – 137.855

Passivos

financiaMEntoS 11 – – 4.645 4.645

fornEcEdorES  – – 9.308 9.308

cauçõES E rEtEnçõES 14 – – 11.274 11.274

outraS contaS a PaGar  – – 396 396

     25.623 25.623

total em  
31/12/2013

Passivos Pelo  
custo amortizado

emPréstimos  
e recebíveis

valor justo Por meio  
do resultado

ativos

caixa E EquivalEntES dE caixa 4 – 537 – 537

aPlicaçõES financEiraS 5 30.215 – – 30.215

contaS a rEcEbEr dE cliEntES 6 – 55.577 – 55.577

outroS créditoS a rEcEbEr  – 2.870 – 2.870

   30.215 58.984 – 89.199

Passivos

financiaMEntoS 11 – – 2.715 2.715

fornEcEdorES  – – 4.413 4.413

cauçõES E rEtEnçõES 14 – – 6.942 6.942

outraS contaS a PaGar  – – 306 306

     14.376 14.376

total em  
31/12/2014

Passivos Pelo  
custo amortizado

emPréstimos  
e recebíveis

valor justo Por meio  
do resultado
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hierarquia de valor justo
Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:

■  Nível 1 — Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e 
passivos e idênticos;
■  Nível 2 — Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são obser‑
váveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado 
de preços); e
■  Nível 3 — Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados 
observáveis de mercado (inputs não observáveis);
Apuração do valor justo
■  Nível 2 — As aplicações financeiras foram registradas com base no valor de 
resgate naquela data, representando o melhor valor justo.

Para os níveis 1 e 3, a Empresa não possuía nenhuma operação a ser classificada.

franciSco aurélio MartinS 

contador

crc 1 SP 165357/o ‑0
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demonstração do valor total dos contratos de construção  
eXecutados sob a resPonsabilidade da emPresa

A apresentação dos dados é considerada relevante pela Empresa, visto que 
grande parte dos valores dos materiais e dos serviços tem sido contratados di‑
retamente pelos proprietários das obras/clientes, não representando a receita 
reconhecida pela empresa todo o nível de atividade realizada. Por essa razão, a 
Empresa apresenta a demonstração do valor dos serviços executados como 
indicadora do volume de atividade total das obras executadas sob a sua respon‑
sabilidade financeira, técnica e administrativa.

franciSco aurélio MartinS 

contador

crc 1 SP 165357/o ‑0

     2014 2013 

contratos Por emPreitada e mistos 

 rEcEita rEconHEcida    53.978  312.380

 MatEriaiS  E SErviçoS fornEcidoS PEloS cliEntES   18.594 183.684

total das obras realizadas Por emPreitada e mistos   72.572 496.064

contratos Por administração 

 rEcEita rEconHEcida    231.042 284.076

 cuSto dE conStrução arcado dirEtaMEntE PEloS cliEntES  546.225 1.238.289

total das obras realizadas Por administração   777.267 1.522.365

valor contratual total da receita reconhecida   849.839 2.018.429

anExo
informação suPlementar às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2014
(EM MilHarES dE rEaiS)
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