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relatório      anual 2015
racional engenharia



neste relatório anual,  
a administração da racional 
engenharia apresenta  
os principais fatos de 2015 
referentes ao negócio,  
os desafios enfrentados  
e as estratégias determinadas 
para a geração de valor  
da empresa nas esferas 
econômica, social e ambiental, 
no longo prazo.



sumário

4governança  
e gestão
governança corporativa  27
ética e integridade  27
estrutura societária  29
pilares da governança  30
gestão operacional  31
gestão de projetos  32
gestão de riscos  32
ativos intangíveis  33
inovação  35

5relações  
humanas
colaboradores  37
clientes  41
cadeia produtiva  41
sociedade  42

6perspectivas  44

3desempenho  
e estratégia
desempenho operacional  19
estratégia de negócios  20
estratégia de sustentabilidade  22
certificação dos projetos  22
modalidades de contratação  24

1sobre a racional 
engenharia
perfil  11
mercados de atuação  12

2promessa  
da marca
fundamentos  16

sobre o relatório  4
mensagem do presidente   6
principais indicadores  9

7demonstrações 
financeiras  46



sobre 
   o relatório



5  

este relatório anual reúne as 
principais informações sobre  
o desempenho operacional e econômico-
financeiro da racional engenharia  
no exercício de 2015. detalha os 
acontecimentos de destaque do ano,  
bem como metas e resultados, com  
o intuito de dar transparência à gestão. 

direcionado aos diversos públicos  
de relacionamento da companhia — 
clientes, colaboradores, fornecedores  
e demais interessados —, a publicação  
não é apenas uma prestação de  
contas das atividades, mas um relato 
detalhado da administração sobre  
os desafios enfrentados e as estratégias 
determinadas para a geração de valor  
da empresa nas esferas econômica,  
social e ambiental, no longo prazo.

as informações aqui apresentadas  
foram levantadas em entrevistas com  
os principais executivos da empresa.  
o conteúdo também compreende  
as divulgações feitas pela companhia  
ao longo do ano. as demonstrações 
financeiras que acompanham esta 
publicação, por sua vez, são auditadas  
pela Kpmg.

a estrutura adotada para o relato  
seguiu 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 referente às 
atividades de 2015 — 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!
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     do presidente
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nossos negócios se depararam, em  
2015, com uma crise institucional no país. 
foi um momento difícil, pois abalou  
a confiança e a liderança na economia  
e na política. infelizmente é uma situação 
que se estendeu para 2016 e não se  
sabe, ainda, quanto tempo irá persistir. 

apesar do cenário adverso, alcançamos 
uma receita equivalente de r$ 812 milhões, 
abaixo do r$ 1 bilhão que prevíamos.  
esse resultado decorre das postergações 
de contratos que estavam previstos. 
apesar dessa queda, temos a boa  
notícia de que a liquidez e o baixo 
endividamento foram mantidos, de que  
as previsões estabelecidas previamente  
no plano de negócios foram plenamente 
cumpridas, e de que a rentabilidade  
e geração de caixa superaram nossas 
expectativas. esse resultado, portanto,  
não é um decréscimo. não expandimos 
nossas receitas, mas mantivemos o ritmo 
já observado em 2014, mantendo nossa 
escala mesmo perante a crise. 

fomos proativos para reagir às 
circunstâncias e entender a transformação 
que ocorre no ambiente de negócios. 
empresas que estão com a saúde 
financeira preservada, como a racional 
engenharia, têm o desafio de se preparar 
para uma nova dinâmica da construção 
civil no país, mercado em que os  
negócios são influenciados diretamente 
pela confiança dos investidores e pela  
taxa de juros, que impacta diretamente  
no custo de capital.

demos passos firmes durante 2015 no 
sentido de rever estratégia, estrutura  
e processos, preparando-nos para continuar 
sendo um player importante no setor  
de construção civil. um dos desafios  
que vislumbramos, para o curto prazo,  
foi a recomposição de nosso pipeline.  
na carteira de projetos, os dois 
segmentos que mais se destacaram  
nos últimos anos foram o de edifícios 
corporativos e o de shopping centers. 
como ambos foram afetados pela retração 
econômica atual, decidimos focar nossos 
esforços para ingressar em novos 
mercados e intensificar a presença em 
outros em que já atuávamos. como 
resultado, passamos a atender o mercado 
de infraestrutura e concessões, no qual 
inicialmente planejamos nos dedicar  
a aeroportos e logística. conquistamos, 
inclusive, um contrato para a construção 
de um novo terminal de passageiros do 
aeroporto internacional tancredo neves 
(confins), em minas gerais.

promover uma recomposição de nosso 
mix de negócios também exige  
a readequação de nosso modelo de gestão 
e capacidade para sermos competitivos 
nesse mercado que passamos a atuar.

a racional sempre esteve comprometida 
com o processo de melhoria continuada. 
temos uma inquietação constante de  
tentar fazer o melhor. por isso, tratamos  
de preparar a empresa para um novo 
momento. fiéis aos princípios de respeito  
e confiança, e aos valores que sempre 
nortearam nossos negócios, revisitamos  
e ajustamos os nossos processos,  
estrutura e capacitação de pessoas.  
para nós, é muito importante tornar 
tangíveis as entregas que oferecemos  
a nossos clientes. por isso, passamos  
a adotar rotinas e indicadores que  
possam tornar as entregas cada vez  
mais aderentes aos fundamentos que 
embasam nossas operações. 

“fomos proativos para  
reagir às circunstâncias  
e entender a transformação 
que ocorre no  
ambiente de negócios.”
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também revisamos nosso planejamento 
estratégico e tomamos decisões 
importantes, como a de criar o núcleo  
de operações para ser o elo entre as 
diretorias de engenharia e de contratos. 
Queremos oferecer o que temos de 
melhor nessas duas frentes e aprimorar 
nossa estrutura. criar um alinhamento 
ainda maior entre ambas as áreas fará 
com que continuemos avançando na 
qualidade de nossas entregas. instituímos 
ainda a área de governança operacional, 
que será a guardiã do modelo de gestão  
da empresa. caberá a ela conectar as 
estratégias com as ações, disseminando  
o modelo de gestão e verificando  
a aderência das práticas desenvolvidas 
pelas demais áreas a tal modelo. 

obtivemos avanço também nas nossas 
práticas de governança corporativa. 
nosso conselho consultivo, cuja 
atribuição equivale a de um conselho  
de administração, tem ampliado sua 
abrangência para temas importantes, 
como gestão de riscos e sustentabilidade. 
implementamos instrumentos de  
gestão de conduta e ética, como o código 
de conduta que orienta os nossos 
colaboradores quanto a comportamentos  
a serem adotados, em suas rotinas de 
trabalho, nos relacionamentos com nossos 
públicos. também lançamos o canal livre 
(para denúncias) e o comitê de ética.

as melhores e mais modernas práticas 
que perseguimos não decorrem de 
decisão unilateral. para nós, é de grande 
importância ouvir nossos públicos e saber 
se nossa promessa da marca está sendo 
percebida conforme pensada em nossas 
estratégias. para isso, pela primeira  
vez realizamos uma pesquisa de clima 
organizacional com os colaboradores,  
e uma pesquisa de satisfação de clientes. 
os resultados obtidos foram muito 
interessantes e valiosos, e nos indicaram 
correções de rumo que contribuirão para 
atingir nossas metas de longo prazo. 

Queremos alcançar ganhos de 
produtividade cada vez mais expressivos, 
mas que resultem de boas práticas de 
governança e de gestão. nosso intuito  
é atingir equilíbrio de esforço e atenção  
de todas as áreas que definem o nosso 
sucesso. acreditamos que esse  
é o caminho que irá nos conduzir ao 
objetivo de nos tornarmos a empresa  
de maior confiabilidade no setor de 
construção civil e referência em gestão, 
talentos, relacionamentos e produtividade.

o futuro ainda não é claro. a crise do  
país chegou a um ponto que torna difícil 
traçar uma projeção. mesmo assim, 
mantemos nossa confiança de que  
o brasil irá retomar sua trajetória de 
crescimento em algum momento, por 
todos os atributos positivos que lhe  
são característicos. Quando esse tempo 
chegar, a racional estará pronta para 
continuar sendo um agente importante no 
setor em que atua. até lá, continuaremos 
perseguindo uma gestão altamente 
qualificada, que nos permite ser uma 
referência em produtividade. também 
preservaremos nossa saúde financeira  
e continuaremos atuando de forma 
essencialmente profissional, privilegiando 
a formação interna de pessoas que 
compartilhem de nossa cultura e de 
nossos valores. 

não são tempos fáceis. por isso, agradeço 
muito a todos os colaboradores que,  
com criatividade e energia, participaram 
intensamente das nossas iniciativas em 
2015. também agradeço a confiança 
depositada na racional engenharia pelos 
clientes, fornecedores e demais públicos.

NewtoN SimõeS
presidente
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perfil
a racional engenharia é uma das empresas líderes do setor de engenharia 
e construção civil. com foco em empreendimentos privados, oferece solu-
ções inovadoras para os seguintes mercados: 

1  industrial
2  shopping Centers & varejo
3  edifiCações 
4  CiênCia & teCnologia
5  infraestrutura

fundada em 1971, possui amplo portfólio de obras entregues, com mais de 
600 empreendimentos em todo o território nacional, 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 
racional empreendimentos, voltada a investimentos em portfólio imobiliário, 
e a racional desenvolvimento & gestão imobiliária que, como o nome su-
gere, atua no desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários.

1 2

5
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mercados  
  de atuação

durante o ano de 2015, a carteira de clientes da racional engenharia foi 
reorganizada e dividida por mercados e segmentos de atuação, entre os 
quais está “infraestrutura”, nicho em que a empresa passou a atuar no pe-
ríodo. atenta aos movimentos de mercado, e mantendo os fundamentos 
que sempre nortearam seus negócios, a racional decidiu partir para essa 
nova frente, tendo como foco os segmentos de aeroportos e logística. inclu-
sive, já está executando o novo terminal de passageiros (tps2) do aero-
porto internacional tancredo neves (confins), em minas gerais, em contra-
to com a concessionária bh airport. 

 mercados  segmentos
 industrial automotivo

  metalúrgico

  Químico

  agroindustrial

  alimentos e bebidas

  têxtil

  bens de consumo 

   eletrônico

 shopping centers & varejo shopping centers

   varejo

 edificações edifícios corporativos

  hotéis e resorts

  hospitais

  centros de convenções e de exposições

   centros de educação e cultura

 ciência & tecnologia datacenters

  centros de p&d

   projetos especiais

 infraestrutura aeroportos

   logística
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o novo terminal de passageiros  
(tps2) do aeroporto internacional 
tancredo neves, em belo horizonte 
(Mg), mais conhecido como  
aeroporto de Confins, é a primeira 
obra de infraestrutura da racional.  
o projeto, conquistado em 2015, 
abrange a execução da obra do 
terminal e a construção e adaptação 
de estacionamentos e sistema viário. 

esse aeroporto é um dos principais 
em operação no brasil. em 2016, 
pretende atingir capacidade de 
movimentação de 22 milhões de 
passageiros/ano, superando o dobro  
dos 10,9 milhões de passageiros que 
passaram por seus terminais em 2014.

Confins:  
priMeiro projeto da raCional  
eM infraestrutura



2promessa      da marca



15  

a visão da racional engenharia, de ser a marca de maior confiabilidade no 
mercado em que atua, remete a uma contínua geração de valor, fundamenta-
da na capacidade de entrega e na perpetuação da empresa no longo prazo. 

capacidade de entrega, para a racional, vai além de erguer obras. seu pro-
pósito é construir relações de confiança com os clientes, por meio da se-
guinte promessa da marca: 

somos a empresa mais confiável  
para construir com alto desempenho.
vamos além de garantir a entrega  
dentro do escopo, prazo e qualidade  
a custos competitivos. entendemos  
a singularidade de cada projeto  
e fortalecemos o plano de negócios  
do cliente com inovação, gestão  
de riscos e antecipação de soluções. 
nossas equipes trabalham comprometidas 
com sólidos princípios éticos,  
orientadas por nossas competências  
em engenharia, construção e gestão. 
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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 compe-
tência, 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 orga-
nização do nosso ambiente. cuidamos para que a forma reflita nosso conteúdo.

solucionamento1  antecipamos a necessidade e buscamos a solução. nos-
sa atitude é resultado de solução mais movimento.

comprometimento  temos interesse tanto pelo processo quanto pelo resul-
tado 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 ino-
vadora 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 mui-
to forte na cultura da racional: a atitude de antecipar a necessidade e de encontrar a solu-
ção, desencadeando atitudes inovadoras. 
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a visão da racional engenharia, 
de ser a marca de maior 
confiabilidade no mercado  
em que atua, remete a uma 
contínua geração de valor, 
fundamentada na capacidade 
de entrega e na perpetuação 
da empresa no longo prazo.



3desempenho  e estratégia
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desempenho  
     operacional

durante 2015, a racional manteve sete empreendimentos em carteira. os 
mercados com maior número de projetos foram edificações e shopping 
centers & varejo, com 28,5% cada um. já em termos de receita equivalen-
te, a maior parcela vem do mercado industrial, com 28,3%, seguido por 
shopping centers & varejo, com 27,4%. 

o peso de cada um desses mercados varia ano a ano, oscilando de acordo 
com o desempenho que a atividade econômica dos clientes apresenta no 
período. 

 mercados  

 industrial  fábrica jaguar land rover – rj

 shopping centers & varejo shopping nova iguaçu – rj

   shopping parK sul – rj

 edificações sede da localiza – mg

   edifício comercial b32 – sp

 ciência & tecnologia  laboratório de luz síncroton (proj. sirius) – sp

 infraestrutura  novo terminal de passageiros (tps2) do  
   aeroporto internacional tancredo neves – mg 

 edificações  pátio da marítima (1ª fase) – rj 

 divisão da Carteira por MerCado 

 mercado  %
 shopping centers & varejo  28,5

 edificações  28,5

 industrial  14,3

 ciência & tecnologia  14,3

 infraestrutura  14,3

 

 

 

 

 

 

 
 

 industrial  28,3

 shopping centers & varejo  27,4

 edificações  26,3

 ciência & tecnologia  13,9

 infraestrutura  4,1

projetos  
em andamento

projeto concluído 
no exercício

número  
de projetos

receita 
equivalente

shopping centers & varejo

edificações

industrial

ciência & tecnologia

infraestrutura



20  

estratégia  
   de negócios

os negócios da racional são conduzidos com base em seu planejamento 
estratégico, construído em linha com os fundamentos da empresa, com o 
objetivo de orientar as ações gerenciais para que a racional alcance a vi-
são de ser a marca de maior confiabilidade no mercado em que atua. 

em vigor desde 2014, o planejamento estratégico estabelece ações para 
um período de quatro anos, o que não significa que só será revisto em 2018. 
a racional tem, em seu dna, o desenvolvimento continuado, o que faz com 
que seus processos e infraestrutura sejam revisitados constantemente. 

dimensões estratégicas
o planejamento estratégico da racional é orientado por quatro dimensões: 
valor, mercado, gestão e gente. 

nenhuma dessas dimensões é olhada de forma isolada, já que guarda inter-
dependência com a outra. de acordo com a racional, “gente com conheci-
mento e processos de gestão cria soluções para o mercado, gerando valor 
para todos”.

para que essas dimensões fossem traduzidas em ações, foram desdobra-
das em focos de atuação, de forma a deixar mais claro o direcionamento a 
ser dado para a execução do planejamento estratégico. 

Mapa 2015 do desdobraMento da estratégia 

 dimensões  propósito   foco

gente
com conhecimento 
e processos de gestão

cria soluções 
para o mercado

gerando valor
para todos

gerar valor de longo 
prazo para o acionista 

realizar plenamente  
a proposta de  
valor para o cliente

ser referência  
em gestão

pessoas como  
estratégia

valor

mercado

gestão

gente

rentabilidade, liQuidez, 
governança e riscos

proposta de valor,  
marca, comunicação  
e desenvolvimento  
de negócios

planejamento, execução, 
Qualidade e produtividade

liderança, clima, 
desempenho/ meritocracia  
e desenvolvimento  
de carreira
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as ações desenvolvidas ao longo do ano e reportadas neste relatório estão 
em linha com cada um desses tópicos. em relação à dimensão valor, por 
exemplo, a racional deu passos importantes para aprimorar seu modelo de 
governança corporativa, inclusive adotando um código de conduta, disse-
minado entre os colaboradores por meio de diversas iniciativas ao longo do 
ano. paralelamente ao código, a racional instituiu o comitê de ética, que 
assume a responsabilidade pela gestão do documento. lançou, ainda, o 
canal livre para denúncias.

Quanto à dimensão mercado, passou a atuar em um novo nicho: infraestru-
tura. a decisão foi motivada pelas oportunidades percebidas e pelo interesse 
em diversificar as frentes de atuação, já que a empresa possui competência 
técnica para enfrentar novos desafios. o primeiro contrato, nesse mercado, já 
está em vigor. a racional está executando a construção de um novo terminal 
de passageiros do aeroporto internacional tancredo neves — confins (mg). 
aeroportos e logística, inclusive, são os segmentos de infraestrutura que a 
racional estará mais atenta nesse primeiro momento. 

adicionar um mercado novo ao seu portfólio de atuação não muda em nada 
o dna de ser b2b, já que o projeto de confins foi contratado pela empresa 
concessionária do aeroporto. a racional continuará expandindo o olhar 
para mercados em que pretende atuar, mas preservando os valores que 
sempre nortearam seus negócios. 

outras ações desenvolvidas ao longo de 2015, como mudanças no comitê 
diretor e treinamentos de pessoal, estão em linha com os desdobramentos 
das dimensões gestão e gente, respectivamente.

o modelo de gestão adotado se inspira no balanced scorecard (bsc), me-
todologia de gestão estratégica mundialmente reconhecida. por meio dele, 
a empresa persegue o propósito de equilibrar o desempenho geral e os 
resultados alcançados.
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estratégia  
     de sustentabilidade

a construção civil é uma atividade que tende a gerar impactos ao meio am-
biente e às comunidades do entorno das obras. é premissa institucional 
identificar e reduzir tais impactos, mitigar riscos e contribuir para o desen-
volvimento das comunidades e públicos envolvidos.

nesse sentido, todos os projetos são submetidos a uma gestão socioam-
biental. possuem um plano de sustentabilidade, no qual são trabalhadas, de 
maneira contínua, uma série de questões e indicadores que visam buscar a 
melhor solução aos projetos. também há programas frequentes de capaci-
tação para que os colaboradores possam trabalhar com aspectos relaciona-
dos ao meio ambiente de maneira mais estruturada. 

o modelo de gestão socioambiental adotado pela empresa, embora venha 
se mostrando efetivo, está sendo revisto para obter resultados ainda melho-
res. ao longo de 2015, os conceitos de sustentabilidade foram debatidos. o 
objetivo é definir uma nova matriz de sustentabilidade a curto prazo, fazendo 
com que o modelo de gestão ambiental evolua e acompanhe as recentes 
mudanças adotadas pela empresa na gestão de outros aspectos. 

certificação  
   dos projetos

a racional engenharia foi uma das empresas pioneiras na certificação de 
construções sustentáveis no país. com aplicação de engenharia de valor, os 
projetos são adequados para que as certificações desejadas pelo cliente se-
jam viabilizadas tanto do ponto de vista operacional quanto econômico. dentre 
os selos almejados, estão o leadership in energy and environmental design 
(leed), que atesta o desempenho de uma edificação com práticas de raciona-
lização de recursos (água e energia, por exemplo); procel edifica, que tem 
o objetivo de incentivar a elaboração de projetos que aproveitem ao máximo 
a capacidade de iluminação e ventilação natural das construções; aqua, de 
construção sustentável, desenvolvido pela fundação vanzolini, entre outras. 

vários projetos desenvolvidos pela racional engenharia contam com a cer-
tificação leed. no final de 2015, doze projetos possuíam essa chancela. 
outros três seguem em processo de certificação.



23  

 centeranel raposo    gold

 centro tecnológico itaú    gold

 datacenter bm&fbovespa    certified

 datacenter telefônica vivo    gold (o projeto buscava inicialmente a classificação silver).  
     primeiro datacenter da américa latina a obter tal certificação

 ecopátio bracor imigrantes    gold

 edifício cidade nova    certified (primeiro edifício corporativo  
     a ser certificado no brasil)

 hospital alemão oswaldo cruz   gold

 hospital israelita albert einstein – morumbi gold (o projeto buscava inicialmente a classificação certified)

 hospital israelita albert einstein – perdizes silver

 morumbi corporate    gold

 tietê plaza shopping    silver (primeiro shopping do estado de são paulo  
     a obter a certificação leed)

 torre z    gold

 

 hotel hilton barra

 centro de pesQuisas global ge 

 fábrica jaguar land rover

adicionalmente à certificação leed, o hotel hilton barra busca obter a cer-
tificação nível a do selo procel edifica, do programa nacional de eficiência 
energética em edificações. essa certificação foi desenvolvida pelo ministé-
rio de minas e energia e das cidades, em parceria com universidades e 
centros de pesquisa. 

projetos  
com certificação 
leed

projetos  
em processo  
de certificação 
leed

Quatro projetos receberam a certificação leed em 2015  
(em sentido horário): hospital alemão oswaldo cruz,  
datacenter bm&fbovespa, tietê plaza shopping e torre z
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modalidades  
   de contratação

o sucesso de um projeto, para a racional engenharia, resulta da interde-
pendência de três etapas: pré-construção, construção e operação. são ci-
clos que se complementam ao longo do projeto, razão pela qual o gerencia-
mento dos contratos é feito com uma visão integrada de todas as etapas da 
engenharia e construção. 

etapa em que os requisitos de desempenho da edificação são identificados 
e tem início o gerenciamento dos projetos, por meio de um plano de gestão 
de qualidade, formação de preços e prazos, logística e construtibilidade. 
também são estudados critérios relacionados à engenharia de valor, sus-
tentabilidade e certificações. com esse trabalho, a racional mapeia as 
oportunidades e riscos do empreendimento, o que permite que o cliente 
tenha maior embasamento e segurança para tomar suas decisões. 

fase em que a racional responde pela execução total da obra, assumindo 
a gestão de prazos, custos e qualidade. ocorre em sequência à pré-cons-
trução, independentemente de o gerenciamento dos projetos ter sido de-
senvolvido pela empresa ou fornecido pelo cliente. 

momento em que o ciclo da construção e engenharia se fecha e no qual 
é possível mensurar os indicadores de desempenho estabelecidos para 
o projeto.

as características dessas etapas não são estáticas. variam de acordo com o 
empreendimento em questão. para ter essa flexibilidade, a atuação da racio-
nal se adequa às necessidades dos clientes. são disponibilizadas três moda-
lidades de contratação, que variam de acordo com o envolvimento 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 projetos executivos que 
são elaborados e fornecidos pelo cliente, responsabilizando-se pela etapa 
de construção.

construction manager at risK (cm@risk)
atua em parceria com o cliente e com os profissionais de arquitetura e en-
genharia desde a etapa de pré-construção, de forma a incorporar seus co-
nhecimentos aos projetos executivos. além disso, possibilita que os prazos 
da construção sejam antecipados (fast-track construction).

design-builder (db)
lidera a pré-construção, responsabilizando-se pela elaboração dos proje-
tos, e assume em seguida os compromissos da construção: gerenciamento 
de todos os contratos com a cadeia produtiva envolvida na obra e o atendi-
mento a requisitos da operação e metas de custo, prazo e qualidade.

pré-construção

construção

operação
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o gerenciamento dos 
contratos, na racional 
engenharia, é feito com 
uma visão integrada de 
todas as etapas da 
engenharia e construção.



4governança     e gestão
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governança  
   corporativa

a racional engenharia busca a constante evolução de seu modelo de go-
vernança corporativa. embora seja uma companhia de capital fechado e de 
controle concentrado, segue premissas relacionadas a transparência e ética 
nas relações, prestação de contas de suas atividades, equidade no trata-
mento dispensado a seus diversos públicos e gestão responsável dos negó-
cios, abrangendo questões econômicas, sociais e ambientais. o objetivo, 
com isso, é construir relações de confiança e criar valor para seus públicos 
de relacionamento, perenizando as atividades da empresa. 

ao longo de 2015, a racional avançou no sentido de aprimorar suas práti-
cas de governança corporativa, tanto em relação ao papel desempenhado 
pelo conselho consultivo, como no desenho do comitê diretor. o ano tam-
bém foi marcado por várias ações voltadas a disseminar o código de con-
duta recém-publicado pela empresa e pela criação de um canal de denún-
cias gerenciado por terceiros. 

ética  
  e integridade

após publicar seu código de conduta no final de 2014, a racional desenvol-
veu, ao longo do último ano, uma série de ações para divulgá-lo internamen-
te. o documento reúne orientações sobre o comportamento que a racional 
espera de seus colaboradores no ambiente de trabalho e nos relacionamen-
tos com os públicos de interesse da empresa (demais colaboradores, clien-
tes, fornecedores, concorrentes, sociedade e esfera pública, entre outros).

para tornar o código conhecido e compreendido entre seus colaboradores, 
os integrantes da diretoria executiva lideraram um programa que incluiu vi-
sitas às obras e eventos no escritório central. para apresentar o documento 
aos colaboradores das obras, foram realizadas palestras, ocasiões em que 
houve explicação sobre as condutas que a racional espera de seus colabo-
radores e as responsabilidades que correspondem a cada um. também foi 
detalhado como aderir formalmente ao documento e como relatar denúncias 
ou esclarecer dúvidas. essas mesmas informações foram transmitidas para 
as equipes do escritório central, em são paulo, por meio de um workshop. 

a agenda para disseminar o código foi complementada por treinamentos 
presenciais e on-line, por meio da intranet da empresa, e pela distribuição 
de exemplares impressos do documento a todos os colaboradores. outra 
medida adotada foi a formalização do recebimento do código. todos os 
colaboradores firmaram um termo de adesão, de renovação obrigatória a 
cada ano, no qual declararam ter tomado conhecimento do conteúdo do 
material. esse termo também passa a ser assinado por novos colaboradores 
no momento da admissão, quando são apresentados ao código e partici-
pam de treinamentos. 

as orientações estabelecidas no código de conduta também devem ser 
observadas pelos fornecedores. os contratos passaram a fazer menção ao 
documento. ao assiná-los, os fornecedores se comprometem a seguir as 
práticas previstas na publicação. 

para disseminar os princípios e orientações do código e gerenciar seus 
desdobramentos, foi criado o comitê de ética (ver página 30). 



28  

pontos abordados  
pelo código de conduta
dentre as várias recomendações estabelecidas pelo código, estão: 

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. 

desempenho e desenvolvimento dos colaboradores na empresa, destacan-
do que devem estar comprometidos com o aprimoramento das seguintes 
competências organizacionais: autodesenvolvimento, relações interpes-
soais, foco em resultado, gestão da mudança e aderência aos valores.

manutenção do sigilo em relação às informações da racional e de seus 
públicos.

cuidados a serem observados na utilização de ativos da empresa — como 
equipamentos, bens e sistemas de comunicação —, em linha com as políti-
cas internas de uso.

vedação a qualquer comportamento no ambiente de trabalho que se carac-
terize como assédio moral ou sexual, discriminações de qualquer ordem ou, 
ainda, trabalho enquadrado como ilegal pela legislação brasileira (como o 
infantil ou forçado). 

canal livre
em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a racional 
engenharia instituiu um canal específico para que os colaboradores pos-
sam esclarecer dúvidas sobre o código ou denunciar, de forma anônima, 
desvios de conduta ou violações que tenham presenciado. denominado 
como canal livre, o serviço é terceirizado, prestado por uma empresa espe-
cializada. os demais públicos de relacionamento da racional também po-
dem fazer uso desse canal, que pode ser acessado pelo website da empre-
sa (http://www.racional.com/contato/canaldenuncias/).

ao longo do ano, foram 
realizados treinamentos 
(presenciais e on-line)  
e palestras, aos 
colaboradores, a fim  
de disseminar os 
princípios do código  
de conduta. também  
foi detalhado como  
aderir formalmente  
ao documento e como 
relatar denúncias,  
sob anonimato,  
ou esclarecer dúvidas.
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estrutura  
    societária

a racional engenharia pertence à racional participações, holding que tam-
bém é proprietária da racional empreendimentos, cujo foco são investi-
mentos em portfólio imobiliário, e da racional desenvolvimento & gestão 
imobiliária, que atua no desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários.

racional empreendimentos
empresa dedicada a investimentos em portfólio imobiliário, com foco em ati-
vos dos segmentos de parques logísticos, edifícios corporativos e eventos.

racional desenvolvimento  
& gestão imobiliária
a empresa se dedica a viabilizar empreendimentos por meio de estruturação 
financeira, prospecção e compra de terrenos em localizações estratégicas. 
para completar o ciclo da atividade imobiliária, ainda oferece aos clientes 
soluções sob medida, que vão da simples locação até o modelo de contrato 
built to suit.

além disso, exerce o papel de gestora de ativos imobiliários, administrando 
imóveis que integram tanto o portfólio da racional empreendimentos, como 
de terceiros. nessa função, pode identificar oportunidades de negócios, 
como parcerias que resultem em alta rentabilidade, geração de caixa e con-
tratos de longo prazo nos segmentos de parques logísticos, edifícios cor-
porativos e eventos.

pelas características de suas atividades, atua em sinergia com as outras 
duas empresas controladas pela holding. 

ativos sob gestão da racional  
desenvolvimento & gestão imobiliária

    loCalizados no estado de são paulo e na Cidade do rio de janeiro

	 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

	 solar espaço de eventos, no rio de janeiro

raCional 
eMpreendiMentos

raCional 
engenharia

raCional 
desenvolviMento & 
gestão iMobiliária

raCional 
partiCipações

empresas proprietárias de ativos

empresas Que fazem a gestão dos negócios
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pilares  
    da governança

o modelo de governança corporativa adotado pela racional engenharia 
busca gerar valor aos clientes, acionistas e demais públicos de relaciona-
mento. o compromisso da gestão, ao adotar essas práticas, é zelar pela 
perenidade e sustentabilidade da empresa.

a base desse modelo são o conselho consultivo e o comitê diretor, instân-
cias que contam com o apoio da auditoria externa, dos comitês de gestão 
e do comitê de ética.

formado por profissionais de reputação ilibada e com larga experiência em-
presarial, tem função similar a de um conselho de administração. exerce 
papel de aconselhamento ao comitê diretor, orientando sobre as melhores 
práticas de gestão sob a perspectiva econômico-financeira, social e am-
biental. atua no sentido de analisar, definir, orientar e aprovar políticas, es-
tratégias e metas de atuação, além de avaliar o desempenho da empresa. a 
cada ano, a atuação desse conselho tem sido mais intensa. em 2015, 
quando a frequência das reuniões foi de aproximadamente 15 dias, a agen-
da de trabalho incluiu temas relacionados à revisão estratégica dos negó-
cios, ajustes frente aos desafios do mercado e gestão de riscos, entre ou-
tros. o conselho consultivo é integrado por três membros: o acionista 
controlador, que acumula a função de presidente da empresa, e dois mem-
bros independentes. para exercer suas funções, conta com o suporte dos 
comitês de gestão.

é o responsável por executar o planejamento estratégico da empresa, res-
pondendo pela gestão e administração das atividades da racional enge-
nharia. é formado por cinco executivos: presidente e executivos dos nú-
cleos de desenvolvimento organizacional, operações, desenvolvimento de 
negócios e administração e finanças.

órgãos de assessoramento  
ao conselho consultivo e ao comitê diretor

auditoria externa  
tem a função de manter a fidedignidade das demonstrações financeiras e 
transmitir, de forma transparente, informações que sejam de interesse inter-
no e externo, entre outras atribuições.

CoMitês de gestão  
oferecem apoio ao conselho consultivo e ao comitê diretor por meio de 
análises, pesquisas, trocas de informações e debates feitos previamente à 
apreciação dos temas por essas instâncias, de forma a contribuir para a 
tomada de decisão. formados por executivos da empresa, são o fio condu-
tor entre estratégia e operação. discutem, em reuniões periódicas, ques-
tões como operações, desenvolvimento de negócios, recursos humanos, 
sustentabilidade e tecnologia da informação (ti).

CoMitê de étiCa  
possui o dever de zelar pela disseminação e aderência do código de con-
duta, atuando também no sentido de acompanhar possíveis violações. suas 
funções são: 

conselho 
consultivo

comitê diretor
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definir e divulgar os valores e princípios éticos que orientam a con-
duta profissional 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 princí-
pios 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.

fóruns de alinhaMento  
espaços criados para discussão e disseminação de conteúdo estratégico 
entre as lideranças e suas equipes. promovidos periodicamente, têm o ob-
jetivo 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 estra-
tégias adotadas pela empresa.

gestão  
   operacional

a racional engenharia reconfigurou o comitê diretor em 2015, criando o 
núcleo de operações. a razão de ser dessa nova estrutura é integrar as ati-
vidades das diretorias de construção e de engenharia, promovendo um pa-
pel transversal entre ambas. o objetivo é oferecer ainda mais valor a seus 
clientes, em linha com sua promessa da marca (ver página 15). aproximar as 
duas diretorias contribui para que a necessidade do cliente seja compreendi-
da desde a geração do negócio, o que permite à racional oferecer uma pro-
posta de valor diferenciada e mais competitiva em relação aos concorrentes. 

também foi criada a área de governança operacional. subordinada à dire-
toria de planejamento estratégico e finanças, tem a função de disseminar 
o modelo de gestão e verificar a aderência das práticas desenvolvidas pelas 
demais áreas, incluindo os projetos em andamento. é, portanto, a guardiã 
do modelo de gestão da empresa. 

a opção por essa nova configuração resultou de um trabalho feito, ao longo 
do ano, com apoio da falconi consultores de resultado, conceituada con-
sultoria de gestão, a fim de buscar melhorias nos processos. o objetivo foi 
mapear alternativas para qualificar ainda mais a entrega dos produtos por 
meio de uma estrutura integrada de indicadores (operacionais, financeiros e 
de sustentabilidade) e relatórios para todas as áreas e níveis hierárquicos. 
paralelamente, foram realizados treinamentos e programas de capacitação 
para compartilhar os novos conceitos com os demais colaboradores. 

estabelecer relações de confiança é o norte para a atuação da racional. 
mas tal credibilidade passa, necessariamente, pela qualidade das entregas. 
as duas alterações feitas na estrutura de gestão da empresa, portanto, re-
forçam o compromisso da racional de entregar soluções inovadoras aos 
clientes, com qualidade e alto desempenho, e fornecer, aos colaboradores, 
ferramentas e processos cada vez mais efetivos para esse propósito. 
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gestão  
   de projetos

a racional engenharia é uma empresa “projetizada”, ou seja, o core business 
da empresa são os projetos de engenharia e construção. para gerenciá-los, 
a principal ferramenta utilizada é o programa racional de qualidade e desem-
penho (prqd). concebido pela empresa especialmente para esse fim, permite 
formatar um modelo de gestão próprio, adaptado à realidade da operação. por 
meio dele são definidas as metas de desempenho e organizados os proces-
sos, a partir das práticas e rotinas, atendendo aos requisitos de cada projeto. 

outra característica é o fato de o prqd dar maior autonomia às equipes para 
enfrentar os desafios de cada projeto de maneira mais dinâmica e flexível, 
assegurando o desempenho e governança. a gestão é auditada por empresas 
independentes, inclusive para as áreas de segurança e saúde ocupacional.

inspirado nas melhores práticas de gerenciamento de projetos do pmi (project 
management institute), o prqd se baseia na metodologia pmboK (project ma-
nagement book of Knowledge). nele estão mapeados todos os processos 
críticos de um projeto, assim como estão organizadas as práticas e rotinas em 
12 áreas de conhecimento:

integração 
comunicação
escopo
qualidade
cadeia produtiva
prazo
custos
equipe
riscos
segurança  
e saúde ocupacional (sso)
socioambiental
caixa

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 empreendimentos desenvolvidos pela empresa.

gestão  
   de riscos

um ambiente de crise como o que o brasil atualmente enfrenta faz com que 
as empresas assumam maiores riscos, tanto pelas condições de mercado, 
como pela necessidade de adotar uma postura mais agressiva para con-
quistar espaço, em um contexto de concorrência acirrada. 

o gerenciamento de riscos sempre foi uma questão importante para a ra-
cional engenharia, observada desde a estratégia até a operação, e conti-
nuou, em 2015, como alvo de atenção, dados os desafios de negócios que 
se apresentaram. 
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para gerenciar os riscos que podem afetar o ambiente de negócios — como 
os relacionados a aspectos regulatórios, responsabilidade pela cadeia pro-
dutiva, 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 res-
ponder a eventos desfavoráveis de forma efetiva. por meio dessa matriz, 
alguns aspectos tiveram maior ênfase ao longo de 2015, dentre os quais 
estiveram os riscos macroeconômicos, que poderiam impactar na estratégia 
do negócio, e os riscos de fraudes, má conduta e perdas financeiras decor-
rentes da concentração excessiva de processos-chave nas obras. 

a matriz de gestão de riscos, por considerar todas as etapas dos negócios, 
permite vislumbrar a interface de risco nas diversas frentes de maneira mais 
consistente. possibilita, portanto, que uma iniciativa tenha um acompanha-
mento estratégico, sem perder de vista os riscos inerentes. com essa visão 
global, a racional tem conseguido identificar inter-relações entre operação 
e risco, priorizar iniciativas e tomar decisões com melhor embasamento.

ativos  
   intangíveis

alguns aspectos da racional são fundamentais para a execução de suas 
estratégias de negócios, para que se diferencie no setor de engenharia e 
construção e para sua perenidade. diretamente relacionados às dimen-
sões estratégicas (valor, mercado, gestão e gente), a empresa reconhece 
que marca, conhecimento e capital humano são bens valiosos e que, por 
isso, precisam ser cultivados e gerenciados. embora sejam intangíveis — o 
que torna impossível mensurá-los —, a racional busca estabelecer ambien-
tes propícios para que sejam protegidos e desenvolvidos. 

gestão do conhecimento
o histórico de 44 anos de atuação deve ser preservado e disseminado. o 
conhecimento adquirido pelos colaboradores e as experiências e vivências 
nos projetos desenvolvidos pela racional engenharia ao longo do tempo 
são ferramentas de aprendizado, de fomento à inovação e de direcionamen-
to para decisões estratégicas.

em 2015 a racional inovou a forma de debater e compartilhar, entre seus 
colaboradores, os aprendizados obtidos nos projetos. dado o propósito de 
construir relações de confiança com os clientes, a empresa realizou, pela 
primeira vez, uma pesquisa de satisfação com esse público (ver página 41). 
os resultados são divididos com as equipes, com o intuito de identificar e 
promover um debate sobre os pontos a serem melhorados e lições aprendi-
das, permitindo correções de rumo durante a execução dos projetos em 
andamento. como essas pesquisas passarão a ser feitas com periodicidade 
semestral, haverá um acompanhamento contínuo das ações adotadas. 

outra ferramenta que a racional disponibiliza é o racional.net, portal dire-
cionado aos seus colaboradores. nele estão contempladas ferramentas es-
pecíficas para que eles compartilhem experiências de trabalho, obtidas com 
a vivência nos projetos. uma delas é o banco de conhecimento, que abriga 
todo o aprendizado adquirido nas obras ao longo da história da racional. 
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marca
as mais de quatro décadas de história da racional permitiram que a empre-
sa conquistasse uma marca reconhecida por sua confiabilidade e proximi-
dade aos clientes. isso só foi possível graças a um conjunto de variáveis, 
que vão desde a conduta da empresa e de seus colaboradores, até a forma 
com que se relaciona com os públicos de interesse, passando pela qualida-
de de seus empreendimentos e por decisões estratégicas que se mostra-
ram acertadas ao longo do tempo. 

uma forma de contribuir para a percepção da marca é por meio das rela-
ções que a empresa mantém com a sociedade, com parcerias ou associa-
ções a iniciativas voltadas para contribuir com o desenvolvimento do setor 
de construção civil. 

green building council brasil (gbc brasil), que busca fomentar a indús-
tria de construção sustentável no país. a racional também integra o grupo 
de trabalho responsável pela adequação da certificação leed (leadership 
in energy and environmental design) às normas brasileiras. essa certifica-
ção é um selo que atesta o comprometimento de uma edificação com a 
sustentabilidade.

comitê de meio ambiente de são paulo (comasp / sinduscon-sp), cujo pro-
pósito 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 
empresarial. a racional é a ele associada desde 2012, fato que tem contri-
buído para o desenvolvimento de tecnologias sociais, em um processo per-
manente de aperfeiçoamento no campo da responsabilidade social corpo-
rativa. um exemplo, nesse sentido, é a parceria com o uniethos, em 2013, 
para o desenvolvimento 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 tecnolo-
gias 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 constru-
ção civil. o público-alvo desses eventos são profissionais da área de segu-
rança do trabalho, fiscais do ministério público do trabalho, fiscais do mi-
nistério do trabalho e emprego, sindicato e empresas diversas.

capital humano
as pessoas que fazem a racional são reconhecidas, pela empresa, como 
parte de sua estratégia de negócios. esse entendimento fica claro ao verifi-
car que gente é uma das dimensões dessa estratégia (ver página 34). 
para que as pessoas tenham condições de desenvolver suas carreiras, e 
para que a empresa possa oferecer oportunidades de crescimento e de 
destaque, há um esforço constante para estabelecer um ambiente rico em 
aprendizado, troca de conhecimento e aperfeiçoamento contínuo, o que 
compreende a oferta de programas estruturados de identificação de poten-
cial e de treinamentos (ver página 37).

associações
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inovação
o propósito de atender e antecipar-se às necessidades do cliente faz com que 
a racional 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 desa-
fio técnico — como o sirius, um acelerador de partículas inédito no brasil — até 
edificações cujos projetos são desenvolvidos por arquitetos internacionais. 

pela natureza de suas atividades, a racional não é uma empresa de criação 
ou de desenvolvimento de tecnologia. inovar, nesse caso, está relacionado à 
proposta de soluções mais inteligentes, adaptando as mais modernas tecno-
logias para a realidade e necessidade de seus clientes. 

para oferecer aos clientes o que há de mais avançado em engenharia e 
construção, busca se atualizar em relação ao que está sendo desenvolvido 
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 aos empreendimentos.

a racional está executando as obras 
do projeto sirius, que consiste no novo 
acelerador de partículas de 4ª geração 
do laboratório nacional de luz 
síncrotron (lnls), o mais moderno  
da américa latina, desenvolvido pelo 
Centro nacional de pesquisas em 
energia e Materiais (CnpeM). a luz 
síncrotron é um tipo especial de 
radiação, usada para obter imagens de 
alta definição em técnicas de análise 
estrutural de materiais e moléculas. 

erguida em um terreno de 150 mil 
metros quadrados, é a maior e mais 
complexa infraestrutura científica  
já construída no país, pois exigirá 
estabilidade mecânica e térmica sem 
precedentes. quando concluída, 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 conhecimento e permitirá o avanço 
de áreas estratégicas para o brasil, 
como agricultura, saúde e energia.

Maior laboratório de  
luz sínCroton no heMisfério sul  
e uM dos Maiores do Mundo
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colaboradores
as pessoas que fazem a racional ocupam uma importância estratégica. 
cada uma delas, em suas diferentes funções e papéis, é fundamental para 
que a empresa alcance seus objetivos. representam, portanto, uma das 
bases do planejamento estratégico. por isso, a empresa se empenha em 
proporcionar um ambiente saudável de trabalho, em que se sintam valoriza-
dos e estimulados para desenvolverem suas habilidades e competências. 

o ano de 2015 foi desafiador para os negócios. a conjunção de crise eco-
nômica e política resultou em um cenário mais grave que o vivido em 2014, 
quando a empresa deu início a ajustes estruturais para se adequar à reali-
dade de mercado que se apresentava. mesmo em momentos turbulentos 
como esses, a empresa reteve o maior número de pessoas possível e deu 
continuidade a seus programas de desenvolvimento, com ênfase nas lide-
ranças e na capacitação técnica.

uma ação que teve destaque no ano foi a aplicação da primeira pesquisa 
de clima organizacional, consulta que passará a ser anual. apesar das con-
dições adversas, o retorno obtido dos colaboradores por meio dessa enque-
te foi bastante positivo.

pesquisa de  
clima organizacional 
pela primeira vez, a racional engenharia aplicou, em 2015, uma pesquisa 
de clima organizacional. voltada aos colaboradores que ocupam cargos de 
liderança e administrativos, além de profissionais técnicos, teve 70% de 
participação e nível de satisfação de 78%.

com abordagem quantitativa e qualitativa, os participantes puderam se mani-
festar, sob anonimato, a respeito de temas como remuneração, benefícios, 
ferramentas de trabalho, relacionamento com lideranças e pares, além de 
transparência na comunicação, entre outros. os itens melhor avaliados fazem 
referência a orgulho com o trabalho, segurança, relacionamento e integração. 
na outra ponta, estão oportunidade de carreira e políticas da empresa. 

a partir desses dados, foi criado o comitê de clima, com o intuito de discu-
tir os pontos identificados e propor melhorias. o comitê se reúne semanal-
mente e está subordinado ao grupo executivo. 

a enquete foi aplicada entre os meses de junho e julho, e passará a ser re-
petida todos os anos. 

treinamentos
foram destinados 2% do lucro líquido para treinamentos de colaboradores, 
montante que equivale a r$ 0,5 milhão. desse total, 60% foram direciona-
dos a programas internos, como desenvolvimento de lideranças, e-learning, 
coachs para grupo executivo e treinamentos pontuais para capacitação téc-
nica. os 40% restantes foram utilizados para programas externos, como 
congressos, workshops e treinamentos em outras instituições.
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meritocracia
a avaliação dos colaboradores é feita por meio da gestão de desempenho, 
combinando metas individuais com uma avaliação comportamental. o mo-
delo é adotado desde 2012, mas a cada ano tem sido aprimorado. em 2015, 
houve aumento das competências avaliadas, indo além dos conceitos de 
meritocracia. também passaram a ser avaliadas questões funcionais e ava-
liações obtidas com clientes internos. a avaliação de competências — apli-
cada a todos os colaboradores mensalistas (com exceção de aprendizes e 
estagiários) — serve de base para a elaboração do pdi — plano de desen-
volvimento individual do ano seguinte.

para avaliar as competências organizacionais, é adotado o modelo 180º, no 
qual executivos, gerentes, coordenadores, supervisores, mestres de obra, 
engenheiros, arquitetos e compradores realizam uma autoavaliação e tam-
bém são avaliados por seu líder e três clientes internos. os demais colabo-
radores mensalistas são submetidos à de 90º, cujo processo é semelhante, 
mas sem a avaliação de clientes internos.

as competências funcionais, por sua vez, são medidas pela avaliação dos 
conhecimentos, habilidades e atitudes que a empresa considera fundamen-
tais para que o profissional tenha a performance esperada para a sua fun-
ção. tais competências são diferentes para cada posição e estão baseadas 
nas descrições de cargo.

atribuir uma remuneração variável de acordo com o comportamento e com 
os resultados entregues pelos colaboradores é uma maneira de a racional 
reconhecer as potencialidades e estimular que as pessoas se sintam moti-
vadas e desafiadas para expressarem seus talentos, de forma alinhada às 
estratégias da empresa.
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perfil dos  
colaboradores
no encerramento de 2015, a racional engenharia contava com 485 cola-
boradores.

ao observar esse público por gênero e classificação etária, temos:

por gênero 
em %

26 

74 

27

73 

25 

75 

23 

77 

19 

81 

por faixa etária 
em %

2011 2012 2013 2014 2015

> 50 anos

de 30 a 50 anos

< 30 anos

2011 2012 2013 2014 2015

mulheres

homens

21 

52 

27 

24 

52 

24

19 

48 

33 

22 

49 

29 

18 

54 

28 
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segurança  
e saúde ocupacional
a área dedicada à segurança e saúde ocupacional foi reestruturada ao 
longo do ano, passando a ser unificada com a divisão de meio ambiente. tal 
fusão se justifica pelo fato de a área de meio ambiente tratar de temas 
compatíveis com as atribuições de segurança e saúde. os processos de 
trabalho também passaram por revisão.

tais mudanças não impactaram a atitude diligente com a qual a racional sem-
pre tratou esses temas. a empresa é rigorosa com as questões que envolvem 
a saúde e a segurança dos colaboradores, incluindo também os trabalhadores 
das empresas que prestam serviços nos canteiros. por entender que a integri-
dade, o bem-estar e os direitos humanos de seus trabalhadores são condi-
ções essenciais para a prática da atividade empresarial, a racional é reconhe-
cida pelo mercado como referência na prevenção de acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais. para gerenciar esse tema, adota processos específi-
cos, ações preventivas, auditorias e trabalhos de medicina ocupacional.

ações preventivas
por meio de treinamentos e palestras de conscientização, campanhas de 
saúde, vacinação e programas odontológicos, entre outras ações, a empre-
sa dissemina informação, diminui preconceitos, previne doenças e, princi-
palmente, promove uma atitude de mudança para que o colaborador enten-
da a sua responsabilidade em tornar o ambiente de trabalho seguro.

auditorias internas  
e externas
realizadas periodicamente no formato de visitas às obras e aos alojamen-
tos 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.

o canteiro de obras da jaguar land 
rover, no rio de janeiro, atingiu no 
segundo semestre de 2015 a inédita 
marca de 1,3 milhão de horas sem 
acidentes com afastamento. 

localizada em itatiaia (rj), a obra dará 
lugar à primeira fábrica da jaguar land 
rover fora do reino unido. terá 60 mil 
m² e capacidade para produzir 24 mil 
carros por ano, total que deverá ser 
atingido gradualmente a partir do início 
das operações, previsto para 2016.

Mais de uM Milhão de horas  
seM aCidentes CoM afastaMento
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clientes
mais do que erguer obras, a racional quer construir relações. por isso, o 
cliente é o centro dos esforços empreendidos. é para atendê-lo que a em-
presa mobiliza recursos humanos, técnicos e de gestão, interagindo e esta-
belecendo vínculos de confiança, reconhecimento e fidelização. 

a empresa tem uma promessa da marca, baseada nos fundamentos e nos 
princípios que norteiam seus negócios. porém, a percepção do cliente em 
relação às entregas e à própria racional engenharia não era mensurada. 
assim, em 2015 a empresa abriu um novo canal de comunicação com esse 
público, aplicando uma pesquisa de satisfação. por meio dela, espera-se 
medir e avaliar a conexão entre o discurso de venda e a efetiva entrega, 
verificando se a promessa da marca da racional está sendo percebida con-
forme estabelecido em sua estratégia empresarial.

dentre os critérios avaliados pelos clientes por meio dessa pesquisa, estão 
aspectos relacionados a qualidade, competência, agilidade, cumprimento de 
prazos e proximidade dos clientes. as notas atribuídas são apresentadas ao 
gestor do contrato e às equipes, com o intuito de promover espaço para 
reflexão e debate sobre melhorias. essa avaliação também é considerada 
na remuneração variável dos colaboradores. 

cadeia  
    produtiva

a eficiência e a competitividade da racional também estão relacionadas ao 
desempenho de seus fornecedores. para que esses parceiros possam se 
capacitar e desenvolver suas competências, a empresa oferece uma série 
de ações que visam contribuir para os desafios que enfrentam relacionados 
à gestão. 

em 2015, por exemplo, organizou um evento voltado a orientar novos em-
preiteiros em relação ao e-social, iniciativa do governo federal que busca 
unificar e facilitar o envio das informações que empregadores precisam 
prestar em relação a seus empregados. foram quatro turmas, divididas en-
tre as cidades de são paulo e rio de janeiro.

formação básica  
em gestão de negócios 
a racional também oferece o programa “empreendedores da construção”, 
voltado à formação de micro e pequenos fornecedores de serviços de mão 
de obra. a fim de contribuir para a profissionalização desses empreendedo-
res, o programa contempla cinco módulos: administração, saúde e segu-
rança, finanças, recursos humanos e produção e sustentabilidade, so-
mando 36 horas/aula de curso. nessa iniciativa, a racional conta com 
sebrae-sp, hm segurança do trabalho e sinduscon-sp como parceiros.

a empresa prevê a formação de nova turma em 2016, porém com grade de 
conteúdo reformulada. os aprendizados adquiridos na primeira aplicação do 
programa, em 2013 — quando envolveu 39 fornecedores parceiros, permi-
tindo a capacitação de mais de 100 profissionais — irão nortear a reestrutu-
ração do programa, para que tenha continuidade em 2016. 
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avaliação e desenvolvimento  
da cadeia produtiva 
pautada pelo desafio de alinhar toda a cadeia produtiva às melhores práti-
cas de mercado e aos fundamentos de seus negócios, as ações da empre-
sa, nessa questão, têm sido norteadas por um mapa de riscos e oportuni-
dades. elaborado em 2013 com o apoio do uniethos, esse mapa partiu de 
um diagnóstico realizado 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, desenvolvi-
mento e relacionamento, cujas ações serão instituídas até 2016. a gestão 
desse projeto é de responsabilidade do comitê de cadeia produtiva, lidera-
do pelo vice-presidente executivo da racional e formado por representan-
tes de diversas áreas da empresa, como engenharia, construção, jurídico, 
finanças, sustentabilidade, entre outras. 

sociedade
ao longo de 2015, a racional engenharia apoiou projetos sociais por meio 
de leis de incentivo. foram beneficiados, no período, nove iniciativas dedica-
das à promoção da arte, saúde, educação, esporte ou cultura, desenvolvidas 
nas cidades de são paulo (sp), barretos (sp) e belo horizonte (mg).

por meio da lei rouanet (lei federal de incentivo à cultura / no 8.313), foram 
destinados recursos para os seguintes projetos:

mostra barracão cultural 15 anos, iniciativa do barracão cultural pro-

duções artísticas, núcleo que integra diferentes profissionais interessados 
na realização de projetos artísticos, em são paulo (sp), para o público adulto 
e infantil, que tem como premissas o apuro técnico e estético, o fomento à 
formação de público e a democratização do acesso aos espetáculos. 

promovendo cultura nos hospitais, desenvolvido pela associação arte 

despertar, instituição voltada a desenvolver ações sociais em hospitais e 
comunidades de são paulo e região. 

digitalização do acervo histórico da escola politécnica de são paulo (poli), 
desenvolvido pela fundação para o desenvolvimento tecnológico da 

engenharia, criada para apoio às atividades e projetos desenvolvidos para 
o mercado com tecnologia originária da poli. 

já pelo programa nacional de apoio à atenção oncológica (pronon), a em-
presa apoiou o “estudo de perfis microbianos em tumores humanos: implica-
ções para tumorigênese, prognóstico e resposta ao tratamento”. tal projeto 
é desenvolvido pela fundação ac camargo, instituição privada sem fins 
lucrativos, localizada em são paulo, que é um dos maiores centros oncológi-
cos integrados do mundo.  

por meio do programa nacional de apoio à atenção da saúde da pessoa 
com deficiência (pronas), a racional apoiou o projeto “o som do amanhã — 
centro mineiro de reabilitação auditiva”, desenvolvido pelo centro mineiro 

de reabilitação auditiva (cemear), em belo horizonte (mg). o cemear é 
uma instituição de caráter associativo e sem fins lucrativos que tem por mis-
são garantir aos indivíduos com deficiência auditiva o acesso a serviços como 
diagnósticos, triagem, orientação, terapia fonoaudiológica e psicológica, além 
de atendimento social.
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outra iniciativa que recebeu apoio da empresa foi o fundo municipal do ido-
so, mantido pela fundação pio xii — hospital de câncer de barretos. lo-
calizado no município de barretos, no interior do estado de são paulo, essa 
instituição é uma referência, no país, no tratamento de câncer. o desembolso 
feito pela racional se deu por meio do estatuto do idoso (lei do idoso). 

fazendo uso da lei do desporto, a racional incentivou o projeto formando 
campeões, desenvolvido pela associação desportiva para deficientes 

(add), em são paulo. a add desenvolve projetos voltados a facilitar o proces-
so de integração e inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, por meio 
de práticas esportivas adaptadas, apoio educacional e cursos de capacitação.  

por meio do conselho estadual dos direitos da criança e do adolescente 
(condeca), e viabilizado pelo fundo municipal da criança e do adolescente 
(funcad), em são paulo, foram atendidos dois projetos: 

sorria, alimentação saudável é cidadania, desenvolvido pela associação 

obra do berço, que oferece proteção social básica a crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos e famílias provenientes de comunidades de alta e altís-
sima privação social da zona sul do município de são paulo.

assistência multidisciplinar para crianças e adolescentes com doenças gra-
ves e transtornos psíquicos, pela associação saúde criança sp (ascsp), 
organização social que trabalha com metodologia pioneira para reestruturar 
as famílias de crianças em risco social, provenientes de unidades públicas de 
saúde e promover o seu autossustento.  

ações voltadas à comunidade
a racional engenharia incentiva a participação de seus colaboradores em 
ações que tenham o objetivo de contribuir para o bem-estar das comunida-
des vizinhas às obras. ao longo de 2015, as equipes das obras promoveram 
algumas iniciativas com esse formato:  

na obra shopping park sul foi feita aproximação com a ong vih-ver, loca-
lizada em caieiras, em volta redonda (rj). em visita à instituição, foram 
entregues produtos de higiene pessoal. a responsável pela ong, por sua 
vez, esteve na obra para ministrar palestra sobre dst/aids durante a sema-
na interna de prevenção de acidentes do trabalho (sipat). a ong vih-ver 
atende pessoas portadoras do vírus hiv há 25 anos. 

já na obra da localiza, em belo horizonte (mg), a racional apoiou, pelo 
terceiro ano consecutivo, a realização da festa do dia das crianças na co-
munidade do bananal, vizinha à obra. para a ocasião foram alugados vários 
brinquedos e contratados monitores para animarem o evento. 

iniciativa também direcionada a crianças na faixa etária de 2 a 8 anos foi 
feita na obra da jaguar land rover, em itatiaia (rj). em parceria com a 
secretaria de desenvolvimento de itatiaia, a racional realizou a entrega de 
quase mil brinquedos para a comunidade carente local. 
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perspectivas
o cenário do ambiente de negócios não é suficientemente claro para que 
sejam traçadas perspectivas sobre o futuro. o brasil está em meio a uma 
profunda crise institucional, com impasses políticos e retração da atividade 
econômica, provocando níveis de inflação e de desemprego crescentes. 

por ser uma empresa de engenharia e construção voltada ao mercado 
privado, com relações b2b, os negócios da racional dependem de uma 
importante variável: que investidores — potenciais clientes da empresa — 
tenham planos de longo prazo no brasil, investindo no país através de em-
preendimentos empresariais. enquanto não há um panorama mais claro dos 
rumos que serão dados à economia e à política, não há um ambiente propí-
cio para a atração de investimentos com esse perfil. 

a racional engenharia tem confiança no futuro do país e espera que a atual 
situação seja revertida em curto espaço de tempo. seu compromisso é dar 
continuidade à busca por melhorias de processos e gestão para que continue 
sendo uma das empresas líderes no setor de construção civil de empreendi-
mentos privados quando o país retomar seu curso de desenvolvimento. 

o foco da gestão, em 2016, estará na busca de rentabilidade e maior pro-
dutividade. o ganho de escala, na visão da empresa, decorrerá da capaci-
dade de ser competitiva. 

uma crise como a atual impõe a necessidade de entender os contextos e 
de agir de forma rápida. nesse sentido, a empresa dará continuidade à re-
composição de seu pipeline de negócios, diversificando o perfil dos clientes 
que atende. independentemente do cenário futuro, os contratos já firmados 
com a empresa lhe garantirão performance adequada para 2016. 

essa não é a primeira crise brasileira que a racional vivencia. com um his-
tórico de 44 anos de atuação, a empresa já conviveu e superou fases de 
retração e de expansão da economia brasileira e, consequentemente, do 
setor em que atua. nesse período, testemunhou as mais diferentes conjun-
turas econômicas e aprendeu que momentos de crise sempre trazem opor-
tunidades. por isso, continua acreditando no potencial do brasil e na inevi-
tável retomada da economia, razão pela qual trabalhará para se antecipar 
às futuras demandas de um novo ciclo de crescimento do país.
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31 de dezembro de 2015 e 2014
e relatório dos auditores independentes

demonstrações      financeiras
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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. 
(“empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o 
exercício findo naquela data, assim 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 
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no brasil, assim como pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro.

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

uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obten-
ção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas de-
monstrações financeiras. os procedimentos selecionados dependem do julga-
mento 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 rele-
vantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras da empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apro-
priados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre 
a eficácia desses controles internos da empresa. uma auditoria inclui, tam-
bém, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a ava-
liação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
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opinião
em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da racional engenharia ltda. em 31 de dezembro de 2015, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no brasil.

outros assuntos 
informação suplementar

examinamos também as informações contidas no anexo — Quadro suple-
mentar, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, elabora-
das sob a responsabilidade da administração da empresa, cujo propósito é 
apresentar o valor total dos serviços executados sob a responsabilidade da 
empresa no exercício e permitir análises adicionais e não são requeridas 
como parte das demonstrações financeiras básicas. essas informações fo-
ram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anterior-
mente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos 
os aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto.

    são paulo, 15 de março de 2016
    
    Kpmg auditores independentes
    crc 2sp014428/o -6
    
    wagner petelin
    contador crc 1sp142133/o -7
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           nota  2015  2014

ativos   caixa e eQuivalentes de caixa    4  9.719  537

   aplicações financeiras     5  93.456  30.215

   contas a receber de clientes    6  38.348  46.100

   adiantamentos a fornecedores      1.756   938

   ativo fiscal       7  5.584   9.940

   outros créditos a receber      2.816   2.871

   total do ativo CirCulante      151.679   90.601

   contas a receber de clientes    6  2.428   9.477

   depósitos judiciais      17  1.843   1.863

   ativo fiscal diferido     8  5.296   5.956

   total do realizável a longo prazo     9.567   17.296

   investimentos         85  85

   imobilizado       9  1.294   1.947

   intangível       10  9.812   11.184

   total do ativo não CirCulante      20.758   30.512

   total do ativo        172.437   121.113

           nota  2015  2014

passivos  financiamentos      11  741  2.039

   fornecedores        11.051  4.413

   obrigações trabalhistas e sociais   12  18.102  15.803

   obrigações fiscais      13  4.390  2.513

   imposto de renda e contribuição social a recolher   2.052  –

   cauções e retenções     14  4.200  198

   adiantamentos de clientes    15  68.503  33.785

   provisão para garantia de obras    16  1.602  2.740

   outras contas a pagar       723  293

   total do passivo CirCulante      111.364  61.784

 

   financiamentos      11  –  676

   cauções e retenções     14  3.613  6.744

   provisão para contingências    17  5.086  8.606

   benefícios a funcionários     19  1.731  1.622

   obrigações trabalhistas sociais    12  1.388  –

   total do passivo não CirCulante     11.818  17.648

   patriMônio líquido     18

   capital social         21.615  21.615

   ajuste de avaliação patrimonial      144  (2)

   lucros acumulados       27.496  20.068

   total do patriMônio líquido      49.255  41.681

   total do passivo        123.182  79.432

   total do passivo e patriMônio líquido     172.437  121.113

balanços  
patrimoniais

 em 31 de dezembro de 2015 e 2014
 (em milhares de reais)

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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         nota   2015   2014

receita líQuida de contratos de construção   20   325.395   262.379

custos dos serviços prestados     21   (247.046)   (228.623)

luCro bruto           78.349   33.756

despesas administrativas e comerciais    21   (51.593)   (33.721)

depreciações e amortizações        (2.658)   (3.026)

outras receitas          2.500   35

resultado antes das reCeitas finanCeiras líquidas e iMpostos   26.598   (2.956)

receitas financeiras       23   10.825   3.800

despesas financeiras      23   (2.460)   (1.671)

reCeitas finanCeiras líquidas        8.365   2.129

luCro (prejuízo) antes dos iMpostos       34.963   (826)

imposto de renda e contribuição social correntes  22   (7.409)   –

imposto de renda e contribuição social diferidos  22   (660)   (5.288)

luCro líquido (prejuízo) do exerCíCio       26.894   (6.114)

demonstrações de  
resultados

 exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
 (em milhares de reais)

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

            2015   2014

luCro líquido (prejuízo) do exerCíCio       26.894   (6.114)

reconhecimento integral de perdas atuariais      146   (2)

resultado abrangente do exerCíCio       27.040   (6.116)

demonstrações de  
resultados abrangentes

 exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
 (em milhares de reais)



51  

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

demonstrações das  
mutações do patrimônio líquido

 exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
 (em milhares de reais)

saldos eM 1o de janeiro de 2014    21.615  –   48.059  69.674

destinação do lucro acumulado

 dividendos distribuídos cfe. ata 2014  –  –    (21.877)  (21.877)

constituição de resultados abrangentes:

 (–) perdas sobre as obrigações atuariais –  (2)   –  ( 2)

prejuízo do exercício     –  –    (6.114)  (6.114)

saldos eM 31 de dezeMbro de 2014    21.615  (2)   20.068  41.681

destinação do lucro acumulado

 dividendos distribuídos cfe. ata 2015  
 (nota explicativa 18 b.)    –  –   (19.466)  (19.466)

 (+) ganhos sobre as obrigações atuariais –  146   –  146

lucro líQuido do exercício     –  –   26.894  26.894

saldos eM 31 de dezeMbro de 2015    21.615  144   27.496  49.255

ajuste de  
avaliação 

patriMonial
Capital  
soCial

luCros  
aCuMulados total
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            2015   2014

fluxo de Caixa das atividades operaCionais

lucro (prejuízo) antes dos impostos       34.963   (826)

ajustes para:

 depreciações e amortizações       2.658   3.026

 reversão de créditos de liQuidação duvidosa     –   (48)

 despesa financeira de empréstimos, financiamentos e parcelamentos   651   602

 juros sobre aplicações financeiras      (8.163)   (3.201)

 (reversão) constituição de provisão para garantia em obras   (1.138)   740

 provisão para benefício a empregados      254   1.620

 perda na venda de imobilizado       29   –

 (reversão) provisão para contingências      (3.520)   1.236

            25.734   3.149

variações nos ativos e passivos  
(auMento) / diMinuição dos ativos 

 contas a receber de clientes       14.801   4.137

 ativo fiscal          4.356   (4.071)

 adiantamentos a fornecedores       (818)   1.388

 outros créditos a receber        55    2.053

 depósitos judiciais         20    442

auMento / (diMinuição) dos passivos 

 fornecedores         6.638   (4.895)

 cauções e retenções         871   (4.332)

 adiantamentos de clientes        34.718   4.336

 obrigações trabalhistas e sociais      3.687   (20.916)

 obrigações fiscais         1.935   (926)

 outras contas a pagar        430   (103)

imposto de renda e contribuição social pagos      (5.357)   (346)

juros pagos           (176)   (330)

fluxo de Caixa líquido proveniente (usado nas) atividades operaCionais  86.894   (20.414)

fluxo de Caixa de atividades de investiMento

aplicações financeiras         (55.077)   42.253

aQuisição de bens do ativo imobilizado e de bens intangíveis    (681)    (1.151)

caixa proveniente da alienação de imobilizado      19   –

fluxo de Caixa (usados na) proveniente das atividades de investiMento  (55.739)    41.102

fluxo de Caixa de atividades de finanCiaMento

pagamento de impostos parcelados       (58)    (70)

pagamento de empréstimos e financiamentos      (2.449)    (2.203)

dividendos distribuídos         (19.466)    (21.877)

fluxo de Caixa usado nas atividades de finanCiaMento    (21.973)    (24.150)

auMento (redução) líquida eM Caixa e equivalentes de Caixa   9.182   (3.462)

caixa e eQuivalentes de caixa em 1o de janeiro      537   3.999

caixa e eQuivalentes de caixa em 31 de dezembro      9.719    537

auMento (redução) líquida eM Caixa e equivalentes de Caixa   9.182   (3.462)

demonstrações dos  
fluxos de caixa

 exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
 (em milhares de reais)

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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notas explicativas  
às demonstrações  
financeiras 

 (em milhares de reais)

1 contexto  
 operacional 

a racional engenharia ltda. ("empresa") tem como atividade o gerencia-
mento e a execução de obras ligadas ao ramo de construção civil, atuando 
predominantemente como construtora.

a empresa pertence ao grupo racional, sendo controlada pela racional 
participações ltda.

2 base de  
 preparação

(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 15 de março de 2015.

(b) base de Mensuração

as demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histó-
rico, 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 moe-
da funcional 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 de acordo com as normas 
cpc exige que a administração faça julgamentos, 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 revistas 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 referentes às políticas contábeis 
adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
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■  nota expliCativa no 6 — reconhecimento e mensuração de provisões para 
crédito de liquidação duvidosa;

■  nota expliCativa no 8 — reconhecimento de ativos fiscais diferidos;

■  nota expliCativa no 9 — definição de vida útil do ativo imobilizado;

■  nota expliCativa no 10 — definição de vida útil do ativo intangível e recu-
perabilidade do ágio; 

■  nota expliCativa no 17 — reconhecimento e mensuração de provisões 
para contingências.

3 principais políticas  
 contábeis

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 rece-
ber, deduzida de quaisquer estimativas de descontos comerciais concedidos.

Construção

Quando os resultados de um contrato de construção não podem ser esti-
mados com confiabilidade, sua receita é reconhecida até o montante dos 
custos incorridos cuja recuperação seja provável. os custos de cada contra-
to são reconhecidos 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 
mensurados 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 adiantamen-
to 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 
custo total orçado, sendo esse percentual aplicado sobre a receita reconhe-
cida, 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 projeta-
dos 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 incorri-
dos até a data das demonstrações financeiras.
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(iii) contratos mistos

determinados contratos preveem que o cliente irá fornecer determinados 
materiais a serem aplicados na obra, através da contratação direta de forne-
cedores. nesses casos, para apuração do percentual do custo incorrido de 
obra, em relação ao seu custo total orçado, os custos desses materiais ad-
quiridos diretamente pelo cliente não são considerados como custo incorri-
do 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 efetivamente será apropriada e recebida pela em-
presa. da mesma forma, essa parcela também não inclui a base de determi-
nação 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 fi-
nanciamentos. esses juros são reconhecidos no resultado do exercício utili-
zando-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 
designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicial-
mente 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 
financeiro em uma transação no qual substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer par-
ticipação que seja criada ou retida pela empresa em tais ativos financeiros 
transferidos são reconhecidos 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 tem 
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 
designado como tal no momento do reconhecimento inicial. os custos da 
transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. são mensu-
rados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com ju-
ros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício.
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empréstimos e recebíveis

esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. após o reconhecimento inicial, os 
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado utilizando o 
método dos juros efetivos.

caixa e eQuivalentes de caixa

caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa, banco conta 
movimento e aplicações financeiras com vencimento original de três meses 
ou menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco 
insignificante 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 designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhe-
cidos inicialmente na data de negociação na qual a empresa se torna parte 
das disposições contratuais do instrumento. a empresa desreconhece um 
passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, can-
celadas ou expiradas.

tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. após o reconheci-
mento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortiza-
do, através do método dos juros efetivos.

(C) Contas a reCeber

as contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pelos 
contratos de construção no curso normal das atividades da empresa. se o 
prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a rece-
ber são classificadas no ativo circulante. caso contrário, estão apresenta-
das no ativo não circulante. as contas a receber estão representadas por 
serviços faturados e a faturar, relativos aos contratos de construção reco-
nhecidos 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 
construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao 
valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário. 

os custos dos ativos imobilizados são compostos pelos gastos que são dire-
tamente atribuíveis à aquisição/construção dos ativos, incluindo custos dos 
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. 
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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:

    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

os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão re-
vistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são 
reconhecidos 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 ado-
tou-se como política contábil manter os mesmos critérios utilizados para a 
elaboração das demonstrações 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 identifi-
cadas, 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 
utilizados. esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos 
softwares de três a cinco anos.
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(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 em-
presa 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 emis-
sores;

■  o desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento; e

■  dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos 
fluxos 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 
empresa utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos valo-
res de perda incorridos, ajustados para refletir se o julgamento da adminis-
tração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que 
as perdas reais provavelmente 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 estima-
dos, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. as perdas são re-
conhecidas 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 valor, a redução na perda de valor é revertida através do resultado.
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ativos não financeiros

os valores contábeis dos ativos não financeiros da empresa, que não esto-
ques 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 recu-
perável. caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é esti-
mado. no caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente.

para testes de redução no valor recuperável, os ativos são agrupados no 
menor 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 
fluxos de caixa futuros estimados, descontados ao seu valor presente usan-
do 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. 
perdas 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 
contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, 
caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

(g) deMais ativos CirCulante

são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo quando 
aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço.

(h) provisões

uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a em-
presa 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, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cam-
biais incorridos até a data do balanço.
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(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 em-
presa tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em fun-
ção de serviço prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada 
de maneira 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 custeio dos benefícios concedidos pelos planos de benefícios defi-
nidos é estabelecido 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 
crédito a lucros retidos por meio de outros resultados abrangentes no perío-
do em que ocorram. as mensurações não são reclassificadas ao resultado 
em períodos 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 
variações na obrigação de benefício definido líquido na demonstração do 
resultado (por função):

■  custos de serviço, compreendendo custos circulantes com serviços, cus-
tos com serviços passados, ganho e perdas advindas de redução significa-
tiva 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 de-
terminado utilizando métodos de avaliação atuarial. a avaliação atuarial en-
volve o uso de premissas sobre as taxas de desconto, taxas de retorno de 
ativos esperadas, aumentos salariais futuros e taxas de mortalidade. a obri-
gação de benefício definido é altamente sensível a mudanças nessas pre-
missas. todas as premissas 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 solvên-
cia e títulos do tesouro nacional com vencimento correspondente à dura-
ção da obrigação 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.
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(k) distribuição de dividendos

a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os sócios é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da empresa 
quando estabelecido em reunião de sócios quotistas, uma vez que não exis-
te 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 finan-
ceiras é tratado como distribuição de lucros, em redução a lucros acumula-
dos, no patrimônio 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 consideram 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 dife-
rido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.

iMposto Corrente

o imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável 
do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decreta-
das 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 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os 
correspondentes valores usados para fins de tributação. o imposto diferido 
é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças 
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decre-
tadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das de-
monstrações financeiras.

exposições fisCais

na determinação do imposto de renda corrente a empresa leva em considera-
ção o impacto de incertezas relativas a posição fiscal tomada e se o pagamen-
to 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 po-
dem ser disponibilizadas, o que levariam a empresa mudar o seu julgamento 
quanto à adequação da provisão existente; tais alterações impactarão a des-
pesa com imposto de renda no ano em que forem realizadas.
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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 
utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão 
disponíveis 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 ou alterações de normas e interpretações se-
rão efetivas para exercícios iniciados após 1o de janeiro de 2016. a empre-
sa não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações fi-
nanceiras. a empresa não planeja adotar estas normas de forma antecipada.

ifrs 9 FinAnciAl inSTRumEnTS (instruMentos finanCeiros) 

a ifrs 9, publicada em julho de 2014, substitui as orientações existentes na 
ias 39 financial instruments: recognition and measurement (instrumentos 
financeiros: reconhecimento e mensuração). a ifrs 9 inclui orientação re-
vista sobre a classificação e mensuração de instrumentos financeiros, um 
novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao 
valor recuperável de ativos financeiros e novos requisitos sobre a contabili-
zação de hedge. a norma mantém as orientações existentes sobre o reco-
nhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros da ias 39. a 
ifrs 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1o de janeiro de 2018. 
a companhia está avaliando os efeitos que a ifrs 9 vai ter nas demonstra-
ções financeiras e nas suas divulgações.

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 ela espera receber em troca do controle desses bens 
ou serviços. a nova norma vai substituir a maior parte da orientação detalha-
da sobre o reconhecimento de receita que existe atualmente nas ifrs quan-
do for adotada. a nova norma é aplicável a partir de ou após 1o de janeiro de 
2018. a norma poderá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando uma 
abordagem de efeitos cumulativos. a companhia está avaliando os efeitos 
que a ifrs 15 vai ter nas demonstrações financeiras e nas suas divulgações.

adicionalmente, não se espera que as seguintes novas normas ou modifica-
ções possam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras 
da companhia.

■  acceptable methods of depreciation and amortisation (métodos aceitáveis 
de depreciação e amortização) (alterações do cpc 27 / ias 16 e cpc 04 / 
ias 38)

■  melhorias anuais das ifrss de 2012-2014 — várias normas.
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o comitê de pronunciamentos contábeis ainda não emitiu pronunciamento 
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a to-
das as novas ifrs. portanto, a adoção antecipada dessas ifrs não é permi-
tida para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no brasil.

(n) deterMinação do valor justo

diversas políticas e divulgações contábeis da empresa exigem a determina-
ção do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os 
não financeiros. os valores justos têm sido apurados para propósitos de 
mensuração e/ou divulgação. Quando aplicável, as informações adicionais 
sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulga-
das nas notas específicas aquele ativo ou passivo.

4 caixa e equivalentes  
 de caixa

              2015  2014

    caixa          50  78 

    bancos conta movimento       9.502   118 

    banco itaú s.a. — "autmais"        167  341

              9.719  537 

os saldos de caixa e depósitos bancários compreendem basicamente nu-
merários em espécie e depósitos bancários disponíveis, respectivamente.

5 aplicações  
  financeiras

              2015  2014

    banco santander s.a. — cdb      50.019    14.036 

    banco votorantim s.a. — cdb      7.888    7.075 

    banco safra        1.063    1.284

    banco bradesco s.a. — compromissada — cdb    76    2.807 

    banco itaú s.a. — cdb       31.106   5.013

    banco itaú s.a. — cdb       3.304   – 

              93.456  30.215 

as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um in-
significante risco de mudança de valor.

as aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de 
depósito bancário — cdbs e fundos de renda fixa, remunerados à taxa mé-
dia de 100% a 102,8% do certificado de depósito interbancário — cdi.

as receitas de juros sobre aplicações financeiras são consideradas na de-
monstração do fluxo de caixa como atividade operacional. os resgates das 
aplicações financeiras e suas captações são consideradas nas demonstra-
ções dos fluxos de caixa de atividades de investimento.

a exposição da empresa a riscos de taxas de juros e uma análise de sensi-
bilidade para ativos e passivos financeiros são divulgadas na nota explicati-
va no 25 — instrumentos financeiros.
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6 contas a receber  
 de clientes 

              2015  2014

    contratos por administração      14.039  38.686 

    contratos por empreitada      26.737  16.891 

              40.776  55.577 

    circulante         38.348  46.100

    não circulante         2.428  9.477 

 o saldo de contas a receber de clientes por serviços executados e faturados 
em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, por período de vencimento, está 
apresentado a seguir:

              2015  2014

    a vencer         38.231  44.721

    vencidas  até 30 dias       5  –

       de 31 a 60 dias       –  147

       de 61 a 90 dias       35  –

    serviços faturados       38.271  44.868

    serviços a faturar (a vencer)      2.505  10.709

              40.776  55.577

em 2015, a empresa não constituiu provisão para crédito de liquidação du-
vidosa. a composição do saldo de contas a receber por cliente está de-
monstrada a seguir:

    Cliente         2015  2014

    ge — centro brasileiro de pesQuisas ltda.    –  9.414

    multiplan empreendimentos imobiliários s.a.    1.047  6.330

    jaguar e land rover brasil import. com.ltda    25.917   12.270

    itaú unibanco s.a.         198  9.413 

    carvalho hosKen hotelaria ltda      2.743  4.203

    ts-19 participações ltda.       –  4.095

    concessionária aeroporto internacional confins   5.575  –

    outros         5.296  9.852

              40.776  55.577 

a administração entende que a base de clientes é pulverizada e que a con-
centração do saldo a receber ocorre em função das obras em andamento 
ao final de cada exercício.

7 ativo fiscal  
 corrente

              2015  2014

    csll a recuperar        7  7

    irpj a recuperar        –  662

    retenção do inss sobre faturamento a recuperar   5.577   9.271

              5.584   9.940
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8 ativo fiscal  
 diferido

              2015  2014

    adições temporárias na determinação do lucro real 

     provisão para contingências     5.086   8.606 

     provisão para garantia de obras     1.602  2.740 

     participação nos lucros e resultados    10.998  8.553 

     provisão para bônus eventual     44  –

     provisão participação nos lucros — incentivo  
      a longo prazo       1.388    –

     provisão para contingências trabalhistas — clrv  21   –

     provisão para contingências cíveis — clrv   19   –

     benefícios a funcionários      1.731    1.623

     outras contas a pagar      124    99 

    exclusão temporária na determinação do lucro real 

     amortização fiscal do ágio      (5.435)    (4.104) 

    total de adições temporárias, líQuidas     15.577    17.517 

    alíQuota nominal – %       34    34 

    iMposto de renda e Contribuição soCial diferidos   5.296  5.956 

    no resultado do exerCíCio (nota expliCativa 22)   (660)  (5.288) 

CoMposição dos iMpostos diferidos

o imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para 
refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis as diferenças temporárias entre 
a base fiscal de contas do resultado e seus respectivos registros contábeis 
em regime de competência.

ativos fisCais diferidos não reConheCidos

ativos fiscais diferidos não foram reconhecidos com relação aos seguintes 
itens:

              2015  2014

    prejuízos fiscais e base negativa de csll acumulados   5.069  15.031

              5.069  5.031
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9 imobilizado
                  2015  2014

    máQuinas e eQuipamentos     10    104    (76)    30    36 

    móveis e utensílios      10    2.608    (2.169)    439    635 

    eQuipamentos de informática    20    3.846    (3.416)    430    829 

    veículos       20    75    (17)    58    35 

    benfeitorias em imóveis  de terceiros   10    1.240    (901)    339    412 

                 7.873    (6.579)    1.294    1.947 

movimentação do imobilizado para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2015 e de 2014:

                Custo depreCiação líquido

    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

     adições          162    –   162

     baixas           (93)   45   (48)

     depreciação         –    (767)   (767) 

 

    eM 31 de dezeMbro de 2015        7.873    (6.579)   1.294 

10 intangível
                  2015  2014

    ágio na aQuisição de cotas (*)        8.873    (2.218)    6.655    6.655 

    software       20    10.514    (7.357)    3.157    4.529

              19.387  (9.575)   9.812   11.184

(*) 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.

taxa anual de
depreCiação/

aMortização – %

taxa anual de
depreCiação/

aMortização – %

líquido

líquido

líquido

líquido

Custo

Custo

depreCiação 
aCuMulada

aMortização  
aCuMulada
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para as avaliações e o teste de impairment foram elaborados fluxos de cai-
xa para o período de 2016 a 2020, 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 2015 e de 2014 é como segue:

                Custo aMortização líquido

    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

     adições no exercício        519   –   519

     amortização         –    (1.891)   (1.891)

    eM 31 de dezeMbro de 2015        19.387   (9.575)   9.812

11 financiamentos
              2015  2014

    subcrédito a        335    1.336 

    subcrédito b        187    509 

    subcrédito c        140    557 

    subcrédito f        79    313 

       

    banCo naCional de desenvolviMento  
    eConôMiCo e soCial (bndes)      741    2.715 

       

    circulante         741    2.039

    não circulante        –    676 

 

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

              2015  2014

    2015          –    2.039 

    2016          741    676 

               741    2.715 

(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 amortiza-
ção do principal e da atualização monetária mensalmente em 42 parcelas, 
após carência de 18 meses. em 31 de dezembro de 2015 já haviam sido li-
quidadas 38 parcelas, restando portando 4 parcelas a liquidar. o contrato 
possui cláusulas relativas à observância de certos “covenants” financeiros e 
não financeiros, entre 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.
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■  não realizar fusão, incorporação, cisão nem outro processo de reorgani-
zação societária sem prévia anuência do credor.

■  remeter ao credor as alterações de seu estatuto social e as atas de as-
sembleias gerais ordinárias e extraordinárias e das reuniões de seu con-
selho de administração.

■  manter seguro do bem dado em garantia.

■  não ceder nem transferir os direitos e as obrigações do contrato, tampou-
co vender ou alienar o bem financiado sem autorização do credor.

■  manter em dia o pagamento de todas as obrigações de natureza tributá-
ria, trabalhista. 

■  não locar, arrendar nem transferir o bem adquirido por força do projeto 
financiado.

a empresa mantém em seus empréstimos, garantias, restrições e covenants 
usuais de mercado. todas as cláusulas restritivas referentes aos emprésti-
mos estão sendo integralmente cumpridas pela empresa em 31 de dezem-
bro de 2015.

12 obrigações trabalhistas  
 e sociais

              2015  2014

    participação nos lucros e resultados     10.998    8.553 

    contribuição a previdência social     185    186 

    fundo de garantia por tempo de serviço    459    449 

    férias e encargos correspondentes     6.396    6.558 

    plano de incentivo de remuneração a longo prazo   1.388   –

    outros encargos sociais a recolher     64    57 

              19.490    15.803 

    circulante         18.102   15.803

    não circulante        1.388   –

em 2015, foi provisionada participação nos lucros de r$ 10.998 (r$ 8.553 
em 2014), calculada com base na política de participação dos lucros e re-
sultados, que abrange todos os funcionários da empresa, contabilizada 
como “despesas administrativas e comerciais”.

13 obrigações fiscais
              2015  2014

    contribuição para o financiamento da  
    seguridade social (cofins) a recolher     1.135    887 

    programa de integração social (pis) a recolher   243    192 

    imposto sobre serviços (iss) a recolher     380    93 

    imposto de renda retido na fonte (irrf) a recolher   1.378    401

    outros impostos a recolher      1.254    940 

               4.390    2.513 
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14 cauções  
 e retenções

em 31 de dezembro de 2015, o saldo é de r$ 7.813 (r$ 6.942 em 2014) e 
refere-se a contratos de fornecimento, a empresa prevê a retenção de valo-
res para liberação em prazos posteriores ao do término das obras corres-
pondentes, como garantia de que os fornecedores cumprirão com compro-
missos pós obra perante a empresa e está perante os clientes. a caução é 
constituída através da aplicação de percentual sobre o valor da mão de obra 
descrita no contrato do fornecedor.

15 adiantamentos  
 de clientes

              2015  2014

    parcela recebida em montante superior a receita 
    reconhecida pela evolução da obra     53.183    13.040 

    parcela recebida no início dos contratos    3.192    19.505 

    adiantamentos recebidos para custos a serem incorridos  12.128    1.240 

               68.503    33.785 

16 provisões para  
 garantia de obras

a movimentação na provisão pode ser assim apresentada:

              2015  2014

    no início do exercício       2.740    2.000 

     complemento de provisão      –    740 

     reversão de provisão      (1.138)   –

    no fim do exercício        1.602    2.740 

os gastos incorridos no exercício são registrados diretamente no resultado 
do exercício, sendo a provisão ajustada ao final de cada exercício para re-
fletir a estimativa dos gastos com reparos durante o período de garantia 
remanescente.

17 provisões para  
 contingências

              2015  2014

    contingências trabalhistas      1.230    1.512 

    contingências cíveis       259    395 

    outras contingências       3.597    6.699 

               5.086    8.606  

para todas as questões que estão sendo contestadas é constituída provi-
são em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, com 
base na avaliação dos assessores jurídicos externos.
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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, 
tributários e outros é como segue:

              2015  2014

    no início do exercício       8.606    7.370 

     complemento de provisões     –    1.236 

     reversão de provisões      (3.520)   –

        no fim do exercício        5.086   8.606 

ContingênCias passivas não provisionadas  
avaliadas CoMo perda possível

a empresa tem ações de naturezas trabalhista, cíveis, tributários, envolven-
do 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:

              2015  2014

    trabalhistas          29.485   6.572 

    cíveis            6.804   3,998 

    tributárias           1.668   1.000

              37.957    11.570  

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 admi-
nistrativo no qual é cobrado suposto crédito tributário de pis referente a fa-
tos geradores ocorridos no período de janeiro de 1997 a setembro de 1998. 

18 patrimônio  
 líquido

a. Capital soCial

o capital social é dividido em 21.615.393 cotas de r$ 1,00 cada uma. a com-
posição do capital social pode assim ser demonstrada:

    racional participações ltda.                21.615.390            21.615.390

    pessoas físicas — sócios administradores     3   3

                          21.615.393           21.615.393

b. dividendos e juros sobre o Capital próprio

              2015  2014

    reunião de sócios em 24 de fevereiro de 2014     –   21.851 

    reunião de sócios em 26 de março de 2014     –   26

    reunião de sócios em 11 de agosto de 2015    216   –

    reunião de sócios em 28 de agosto de 2015     19.250   – 

    dividendos sobre os luCros aCuMulados    19.466   21.877

valor  
eM reaisquotassóCio
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a distribuição de dividendos foi realizada para os seguintes sócios:

    sóCio             2015   2014

    racional participações ltda.         19.250    20.000

    pessoas físicas – sócios administradores       216    1.877

    dividendos distribuídos          19.466    21.877

             

                  2015   2014

    dividendos pagos           19.466    21.877

                  19.466   21.877

C. luCros aCuMulados

a destinação do lucro líquido do exercício e do saldo acumulado é delibera-
da em reunião dos cotistas.

19 benefícios concedidos  
 a empregados

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 dezem-
bro de 2015 é de r$ 1.731, classificados no passivo não circulante, em 2014 
era de r$ 1.622.

os valores relacionados a esses benefícios foram apurados em avaliação 
conduzida por atuário independente e estão reconhecidos nas demonstra-
ções 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 emprega-
dos, para os exercícios de 2014, de acordo com cálculos atuariais realiza-
dos por atuários independentes, inclui os seguintes componentes:

    atualização das provisões    

     diretamente no resultado   255    224

     custo no período relativo  
      à atualização das provisões   255    224

    custo do benefício definido    

     custo do serviço corrente   59    51

     custo dos juros     195    172

     perdas atuariais/ (ganhos) atuariais   (146)    1.399

    custo líQuido no período relativo  
    às despesas líQuidas com plano    1.731     1.622

plano de assistênCia 
ConCedido 2014

plano de assistênCia 
ConCedido 2015
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C. preMissas atuariais

as principais premissas adotadas no cálculo foram as seguintes:

    Modalidade                    preMissa atual

    finanCeiras

     fator de capacidade para benefícios      100 %

     taxa esperada de inflação – lp       5,50 %

     taxa nominal de desconto atuarial      13,02%

     taxa nominal de crescimento dos custos médicos – inflação médica  3,00%

     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        at-2000 m/f

     tábua de mortalidade de inválidos    n/a  n/a

     tábua de entrada em invalidez     n/a  n/a

     taxa de rotatividade (término de vínculo empregatício)  nota 1  nota 1

     entrada em aposentadoria     nota 2  nota 2

nota 1 — a tábua de rotatividade adotada reflete a taxa de: 30% (tempo de serviço + 1) apli-
cada ao perfil demográfico da empresa..
nota 2 — a entrada em aposentadoria é de 55 anos para ambos os sexos e 10 anos de em-
presa.

20 receita operacional  
 líquida

              2015  2014

    reCeita de prestação de serviços      

     contratos por empreitada e mistos    222.933    53.978

     contratos por administração     131.929    231.042

              354.862  285.020

      deduções da reCeita bruta      

     (–) impostos sobre serviços     (29.467)    (22.641) 

    total da reCeita operaCional líquida     325.395    262.379

21 custos e despesas  
 por natureza

a. Custos dos serviços prestados

              2015  2014

    materiais e serviços       (148.777)    (90.101) 

    pessoal (nota explicativa 21 c.)      (59.786)    (73.874) 

    utilidades e serviços       (29.268)    (47.154) 

    ocupação         (9.215)    (17.494) 

                           (247.046)              (228.623) 
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b. despesas adMinistrativas e CoMerCiais

              2015  2014

    pessoal (nota explicativa 21 c.)      (37.290)   (18.393) 

    despesas gerais        (12.706)   (8.364) 

    ocupação         (2.947)   (2.599) 

    reversão (provisão) de contingências     3.520   (1.236) 

    provisão de benefício pós emprego     (254)   (1.620)

    utilidades e serviços       (1.753)   (1.303) 

    despesas tributárias       (163)   (206) 

              (51.593)   (33.721) 

C. gastos CoM pessoal

              2015  2014

    salários         (48.378)    (51.592) 

    férias          (6.286)    (4.131) 

    13o salario         (4.220)    (4.177) 

    inss          (4.600)    (3.599) 

    fgts          (6.837)    (6.738) 

    participação nos resultados       (10.001)    (2.237) 

    alimentação – pat        (4.451)    (4.906) 

    demais gastos com pessoal      (12.303)    (14.887) 

               (97.076)    (92.267) 

22 imposto de renda (irpj)  
 e contribuição social (csll)

iMposto de renda e Contribuição soCial Correntes 

a conciliação do irpj e da csll, são calculados pelas alíquotas previstas na 
legislação tributária, com seus valores correspondentes na demonstração do 
resultado. no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 a empre-
sa apresentou base de cálculo negativa para apuração do irpj e da csll.

              2015  2014

    lucro (prejuízo) antes do imposto de renda  
    e da contribuição social       34.963   (826)

    alíQuota nominal – %       34   34 

    imposto de renda e contribuição social à alíQuota nominal  (12.101)  281

    compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa  3.387   –

    ajustes:      

    outros         481   (5.569) 

       

    iMposto de renda e Contribuição soCial  
    do resultado do exerCíCio      (8.233)    (5.288) 

    corrente         (7.409)    – 

    diferido         (660)   (5.288) 

               (8.069)    (5.288) 
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23 receitas financeiras  
 líquidas

              2015  2014

    receita de aplicações financeiras     8.163    3.201 

    juros ativos        2.662    599 

    reCeitas finanCeiras       10.825    3.800 

    descontos concedidos       (1.302)    (976) 

    juros passivos        (651)    (602) 

    despesas bancárias       (507)    (93) 

    despesas finanCeiras        (2.460)    (1.671) 

    reCeitas finanCeiras líquidas       8.365    2.129

24 transações com partes  
 relacionadas

saldos 

a empresa não possui saldos a pagar ou a receber com partes relaciona-
das, com relação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014.

operações

a empresa aluga o prédio onde funciona a sua sede, de propriedade da 
sociedade racicorp comércio e participações ltda., tendo incorrido em 
despesas de aluguel no montante de r$ 1.505 (r$ 1.665 em 2014), regis-
tradas como “despesas administrativas e comerciais”.

reMuneração da adMinistração

no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foram pagos aos adminis-
tradores da empresa a título de remuneração r$ 2.624 (r$ 2.817 em 2014), 
apresentados como “despesas de pessoal” (nota 21 b.). adicionalmente, os 
administradores também são sócios quotistas da empresa, estando o paga-
mento 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 
assistência médica pós-emprego); (b) benefícios de longo prazo (licença 
por anos de serviço ou outras licenças, jubileu ou outros benefícios por 
anos de serviço, benefícios de invalidez de longo prazo); (c) benefícios de 
rescisão de contrato de trabalho; nem (d) remuneração baseada em ações.
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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 men-
suração 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 acompanhamento 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 
limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência 
aos limites. as políticas de risco e sistemas são revistas 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 geren-
ciamento busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle no qual 
todos os funcionários 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, decorren-
tes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. o risco é 
basicamente proveniente das contas a receber de clientes e de aplicações 
financeiras.

a administração visando minimizar os riscos de créditos atrelados as insti-
tuições 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:

            nota  2015  2014

    caixa e eQuivalentes de caixa     4  9.719   537

    aplicações financeiras     5  93.456   30.215

    contas a receber de clientes    6  40.776   55.577

    outros créditos a receber       2.816   2.871

               146.767  89.200
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risCo de liquidez

risco de liquidez é o risco em que a empresa irá encontrar dificuldades em 
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que 
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. a abor-
dagem da empresa na administração de liquidez é de garantir, o máximo 
possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obriga-
ções ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas 
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da empresa.

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 
prejudicar a liquidez da empresa.

o quadro a seguir demonstra os riscos de liquidez por faixa de vencimento e 
refletem o fluxo financeiro da empresa em 31 de dezembro de 2015:

                    superiores  
            total           até 1 ano   a 1 ano

    ativos

    caixa e eQuivalentes de caixa    9.719   9.719   –

    aplicações financeiras     93.456   93.456   –

    contas a receber de clientes    40.776   38.348   2.428

    outros créditos a receber    2.816   2.816   –

            146.767   144.339   2.428

    passivos 

    financiamentos      741   741   –

    fornecedores      11.051   11.051   –

    cauções e retenções     7.813   4.200   3.613

    outras contas a pagar     723  723   –

             20.328   16.715   3.613

não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade 
da empresa, possam ocorrer significantemente mais cedo ou em montan-
tes significantemente 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

    instruMentos de taxa variável      2015  2014

    ativos financeiros 

     aplicações financeiras      93.456    30.215

    passivos financeiros 

     empréstimos e financiamentos     741    2.715

              94.197    32.930



77  

a empresa realizou análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais 
seus instrumentos financeiros estão expostos. para a análise de sensibilida-
de de variações 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 adicio-
nal 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:

                             Cenários

    1. ativos finanCeiros 

    aplicações financeiras 93.456 variação cdi   10,81%  10.102 12.629 15.153 7.578 5.051

    2. passivos finanCeiros 

    financiamentos   741  variação tjlp  5,00%  (37) (46) (56) (27) (18)

    1 + 2              10.965 12.583 15.097 7.551 5.033

risCo operaCional

risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de 
uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e 
infraestrutura da empresa e de fatores externos, exceto riscos de crédito e 
liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de 
padrões geralmente 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 
eficácia 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 apoia 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.

prováveisrisCoexposiçãoexposição patriMonial

taxa de 
juros efetiva 

 eM 2015
v

– 50%
iv

– 25%
ii

25%
iii

50%
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ClassifiCação dos instruMentos finanCeiros

a classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a 
seguir, e não existem instrumentos financeiros classificados em outras ca-
tegorias além das informadas:

    ativos 

    caixa e eQuivalentes de caixa   4   –   9.719  –   9.719

    aplicações financeiras    5   93.456   –   –  93.456

    contas a receber de clientes   6   –  40.776  –   40.776

    outros créditos a receber       –   2.816   –   2.816

                93.456   53.311   –   146.767

    passivos  

    financiamentos     11   –   –   741   741

    fornecedores          –   –   11.051   11.051

    cauções e retenções    14   –   –   7.813   7.813

    outras contas a pagar        –   –   723   723

                –    –   20.328   20.328

    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       –   2.871   –   2.871

                30.215  58.985   –   89.200

    passivos  

    financiamentos     11   –   –   2.715   2.715

    fornecedores          –   –  4.413   4.413

    cauções e retenções    14   –   –   6.942   6.942

    outras contas a pagar        –   –  293   293

                –    –     14.363   14.363

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 equi-
para-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 ven-
cimento dessas operações. desta forma, os valores contábeis registrados 
no balanço patrimonial referentes aos saldos de aplicações financeiras, con-
tas a receber, outros recebíveis, assim como contas a pagar e outras dívidas 
não divergem dos respectivos 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.

total eM  
31/12/2015

total eM  
31/12/2014

passivos  
pelo Custo 

aMortizado

passivos  
pelo Custo 

aMortizado

eMpréstiMos  
e reCebíveis

eMpréstiMos  
e reCebíveis

valor justo  
por Meio  

do resultado

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 ob-
serváveis 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 clas-
sificada.
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anexo
 informação suplementar às demonstrações  
 financeiras em 31 de dezembro de 2015
 (em milhares de reais)

 deMonstração do valor total dos Contratos de Construção  
 exeCutados sob a responsabilidade da eMpresa 

              2015  2014

    Contratos por eMpreitada e Mistos 

    receita reconhecida       222.933   53.978

    materiais e serviços fornecidos pelos clientes    97.420   18.594

    total das obras realizadas por eMpreitada e Mistos   320.353   72.572

       

    Contratos por adMinistração  

    receita reconhecida       131.929   231.042

    custo de construção arcado diretamente pelos clientes  360.396   546.225

    total das obras realizadas por adMinistração   492.325   777.267

    valor Contratual total da reCeita reConheCida   812.678   849.839

a apresentação dos dados é considerada relevante pela empresa, visto que 
grande parte dos valores dos materiais e dos serviços tem sido contratados 
diretamente 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 execu-
tadas sob a sua responsabilidade financeira, técnica e administrativa.

    newton simões filho
    diretor presidente
    
    joão josé schaeffer de melo
    diretor de planejamento estratégico e finanças
    
    francisco aurélio martins
    contador crc 1sp165357/o-0
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