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Administração

Projeto Destaque – ARENAPLEX

Com o objetivo de entregar para a população do Distrito Federal um Centro Esportivo de
Brasília totalmente requalificado, a Terracap, lançou em 2017, o edital de licitação para
conceder à iniciativa privada a gestão do Centro Esportivo de Brasília (ArenaPlex), que
abrange o Estádio Mané Garrincha, o Ginásio Nilson Nelson, o Complexo Aquático Claudio
Coutinho e as quadras poliesportivas.
O edital foi produzido a partir dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e
jurídico-institucional apresentados no Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)
pela Dubois & Co, em 2016. A proposta ainda foi auditada e validada pela PwC.
O vencedor da licitação assinará um contrato de concessão de uso do bem público por um
período de 35 anos e deverá pagar uma outorga mínima à Terracap de R$ 5 milhões por
ano. Além disso, a Agência também receberá 5% do total do faturamento líquido excedente
da operação do empreendimento.
Os participantes da licitação precisam comprovar a experiência na operação de grandes
arenas esportivas, com capacidade mínima de 40 mil lugares sentados. Também devem
apresentar, entre outros dados, informações a respeito da implantação de estratégias para
atração de eventos e de locação de espaços, comercialização de camarotes, marketing e
pacotes de patrocínio.
A proposta técnica deve conter a metodologia de operação, o plano de negócio e o plano
de requalificação e uso social da área. Após apresentar esses requisitos básicos, ganha o
certame quem fizer a melhor oferta de pagamento pela outorga.
A solução encontrada para tornar o espaço atrativo aos investidores e, ao mesmo tempo,
à população, foi propor uma operação integrada que envolve, além da realização de
eventos, um empreendimento imobiliário. O projeto prevê a construção de um boullevard
monumental, numa área localizada entre o autódromo e o Estádio Nacional de Brasília.
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Trata-se de uma espécie de calçadão, todo urbanizado, para criar um espaço de
convivência, por meio da construção de novos aparelhos voltados para o entretenimento
e lazer. A ideia é disponibilizar um espaço lúdico e arborizado, com comércio e a oferta de
serviços de qualidade. O objetivo é atrair um fluxo diário de pessoas, num ambiente que
favoreça a interação e coloque o Centro Esportivo no dia a dia dos brasilienses, com a oferta
ampla de opções de serviços de esporte, entretenimento e saúde.
O investimento total para a construção desse espaço é de R$ 199 milhões. O local poderá
ter academia, cinema, teatro, casa noturna, lojas âncora, restaurantes, praça de
alimentação, clínicas e loja satélite, o que vai gerar novos postos de trabalho e o aumento
significativo do tráfego de pessoas na região.
Paralelo ao boullevard, a gestão das arenas visa inserir Brasília no circuito nacional e
internacional de eventos, criando um calendário de grande apelo e visibilidade. Prevê
também a comercialização de camarotes e publicidade e a exploração do estacionamento
e outras concessões. A previsão de investimento para a reforma das arenas é de R$ 80
milhões.
O investimento acumulado durante o período de concessão, de acordo com os estudos, é
de R$ 387 milhões O projeto usou como base a referência de urbanismo de Brasília,
adotando o conceito de cidade parque, que consta no Relatório Brasília 57-85 de Lúcio
Costa.
A requalificação do espaço tem a missão de reproduzir a complexidade e a diversidade do
antigo modelo urbano com o Desenvolvimento de uma área pública que compreenda todo
o espectro da vida da cidade – trabalho, comércio, lazer e cultura.
Outro destaque é a continuidade dos projetos sociais desenvolvidos hoje no Complexo
Aquático Cláudio Coutinho. As atividades voltadas para a comunidade continuarão sendo
desenvolvidas normalmente, mas com uma estrutura bem melhor. A manutenção predial
será mantida pelo concessionário, mas os serviços ofertados na área esportiva serão
conduzidos pela Secretaria de Esportes.
Oportunidade de negócios - Com essa modelagem, o empreendimento se torna atrativo
para os investidores. A partir da solução apresentada, foi possível obter uma Taxa Interna
de Retorno de 10,84%.
Além disso, para viabilizar o boullevard monumental, o concessionário terá que fazer um
concurso público para a escolha do melhor projeto de urbanismo e arquitetura para a área,
o que dá mais transparência ao processo.
Toda essa requalificação da área pode gerar novas oportunidades de negócio, inclusive
para a área esportiva. As empresas e prestadoras de serviço que se instalarão no Centro
Esportivo do DF podem, inclusive, se interessar em investir em times de futebol, basquete
ou vôlei.
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Dados Contábeis em Destaque – 2017
RESULTADOS EM DESTAQUE (em R$ milhão)
Anos

Lucro
Prejuízo
Líquido

2013

/
Ativo Total

Passivo Total

Patrimônio
Líquido

Receita Líquida
com Vendas de
Bens e Serviços

403

3.553

2.018

1.536

1.050

2014

778

4.401

2.300

2.101

1.609

2015

19

4.468

2.358

2.110

360

2016

-255

4.358

2.448

1.910

294

2017

267

4.850

2.645

2.205

328

778
403

267
19

-255

Lucro Líquido
R$ 267 milhões1
(+205%)

Lucro / Prejuízo Líquido

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

4.401

4.468

4.358

4.850

3.553

2017

Ativo Total
R$ 4,8 bilhões2
(+11,28%)

Ativo Total

1
2

Ver Item 8.1.5.
Ver Item 8.7.1.
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2.358 2.448
2.018 2.300

2.645
Passivo Total
R$ 2,6 bilhões3
(+8,01%)

Passivo Total
2013

2014

2013

2015

2014

2.101
1.536

2016

2015

2017

2016

2.110 1.910

2017

2.205

Patrimônio
Líquido
R$ 2,2 bilhões4
(+15,46%)

Patrimônio Líquido

1.609
1.050
360

294

328

Receita Líquida
com Vendas
R$ 328 milhões5
(+11,87%)

Receita com Vendas de Bens e Serviços

2013

2014

2015

2016

2017

3

Passivo Circulante + Passivo não circulante. Ver Item 8.7.2.
Ver Item 8.7.2.
5 Ver Item 8.1.
4
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Senhores Acionistas,

A Diretoria da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, dando cumprimento às
disposições legais e estatutárias, tem a satisfação de apresentar o Relatório da
Administração, as Demonstrações Contábeis com as notas explicativas e o parecer da
auditoria independente referentes aos atos da gestão administrativa e a situação
patrimonial, financeira e social da empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76 e com as
demais que a sucederam, em especial as que tratam do processo de convergência às
Normas Internacionais de Contabilidade.
A Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, mais uma vez, presta contas à sociedade,
por meio da publicação deste Relatório da Administração 2017. Nosso propósito é
disponibilizar, de forma fácil e concisa, informações sobre as principais realizações da
Empresa no ano passado.
O relatório apresenta a relação da Terracap com a Sociedade e o Governo; suas atribuições,
estrutura institucional e os instrumentos que guiam a gestão administrativa; os resultados
das atividades realizadas em 2017. Todos os atos e ações ratificam a função pública da
Terracap, como gestora das várias políticas do Governo do Distrito Federal.

JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS
Presidente
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1. A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap – e a Sociedade do Distrito

Federal
1.1. Relacionamento com o Cliente
A Terracap dispõe dos seguintes canais de comunicação para recebimento de demandas:
 Telefone: (061) 3342-1730 e 3342-2883;
 E-mail: ouvidoria@terracap.df.gov.br;
 Presencial: endereço SAM, Bloco F, Edifício sede Terracap, subsolo, sala 29;
 Sistema

OUV/DF

–

Sistema

de

Ouvidorias

do

Distrito

Federal:

http://www.ouv.df.gov.br ou telefone 162.
Quando se trata de pedido de informação amparado pela Lei de Acesso à Informação, deve
ser utilizado canal específico:
 Sistema e-SIC DF – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão do Distrito
Federal: http://e-sic.df.gov.br/sistema.
Em 2017, a Terracap realizou um total de 1.365 atendimentos por meio desses canais. Por
meio da Ouvidoria, foram recebidas 295 denúncias e 473 reclamações de clientes e da
comunidade sobre diversos temas, com destaque para: falta de infraestrutura no Guará II,
morosidade na tramitação de processos e denúncias de invasão e/ou construção irregular
em área da Terracap.

1.2. Pesquisa de Satisfação
A Ouvidoria realiza a Pesquisa de Satisfação do Cliente / Cidadão, que tem como finalidade
mensurar a satisfação com o atendimento oferecido.
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Muito satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito
45%

Insatisfeito

33%

31%

26%

23%
16%
13%

3º trimestre

13%

4º trimestre

O resultado da pesquisa do 4º trimestre de 2017 apresentou 61% de satisfação com o
serviço de Ouvidoria (somados os muitos satisfeitos 45% e os satisfeitos 16%). Esse
resultado é encontrado após contato com o Cidadão e realizado uma pesquisa direta,
quando o Cidadão é perguntado sobre o serviço prestado pela Ouvidoria. Na resposta ele
tem quatro possibilidades: muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito.
Mediante os dados apresentados, comparando o 3º trimestre com o 4º, observa-se que o
serviço de Ouvidoria vem sendo conhecido e reconhecido pela população. A combinação
do aumento no número de registros e o aumento no número de satisfação indicam uma
percepção positiva dos serviços prestados pela Ouvidoria.

1.3. Ranking de Transparência Ativa
Com o advento da Lei nº 4.990/2012, Lei Distrital de Acesso à Informação, a Controladoria
Geral do Distrito Federal, visando ampliar a participação cidadã e fortalecer os
instrumentos de controle da gestão pública publicou a Instrução Normativa nº 02/2015CGDF, com o fim de facilitar a forma de divulgação dessas informações obrigatórias de
forma proativa, na internet, a chamada Transparência Ativa.
Os órgãos e entidades devem disponibilizar suas informações atualizadas de forma
proativa, ou seja, independentemente de qualquer solicitação. Quanto mais informações
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forem disponibilizadas, menores serão as demandas recebidas por meio do Serviço de
Informações ao Cidadão - SIC localizadas nas Ouvidorias dos Órgão e Entidades.
A Terracap no cumprimento do que foi estabelecido nessa Instrução Normativa cumpriu
100% de informações disponibilizadas no seu Portal na Internet. A Controladoria-Geral do
Distrito Federal, responsável por acompanhar e fiscalizar o nível de transparência dos
órgãos e entidades do Executivo, premiou a Terracap, pelo segundo ano consecutivo, por
ter atendido 100% do Índice de Transparência Ativa. Os cidadãos têm à disposição todas as
informações previstas na Lei de Acesso à Informação.

2. A Terracap e a Responsabilidade Socioambiental
2.1. Sustentabilidade Ambiental
O Programa Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental, constante no PPA
2016/2019, agrega 5 ações desenvolvidas, gerenciadas e financiadas pela Terracap:
Implantação do Parque Burle Marx; Execução de Infraestrutura em Parcelamentos;
Manutenção de Áreas Verdes; Construção do Centro de Triagem de Materiais Recicláveis;
e, Realização da Política Ambiental para Parcelamento do Solo pela Companhia Imobiliária
de Brasília.
Em 2017, a Terracap autorizou um investimento de R$ 259,6 milhões no Programa
Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental, realizando R$ 24,7 milhões.
Entre as ações realizadas, destaca-se a Manutenção de Áreas Verdes, com investimentos
de R$ 18,4 milhões e Execução de Infraestrutura em Parcelamentos, com investimentos de
R$ 4,6 milhões, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 6.766/79, ou seja, cabe ao
empreendedor a implantação da infraestrutura básica nos parcelamentos, dotando os de
condições para que essas áreas sejam devidamente ocupadas.
Dentre projetos desenvolvidos neste Programa, destacam-se:
 Manutenção de áreas verdes com podas de árvores e corte de gramas;
 Taxas de licenciamento ambiental em novos empreendimentos;
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 Compensação florestal (plantio de mudas nativas do cerrado);
 PCA do Centro Urbano e Subcentro Urbano do Recanto das Emas;
 EIA/RIMA do Residencial de Sobradinho;
 Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para empreendimentos
do Habita Brasília;
 RIVI do Residencial Bonsucesso e do Setor de Embaixadas Norte;
 Limpeza, demolição e remoção de entulho do antigo Clube Primavera;
 Implantação de infraestrutura em energia elétrica no DF;
 Implantação do sistema de esgoto no Trecho 03 – Pólo 08 SCES;
 Pavimentação e drenagem no Centro Urbano de Samambaia;
 Implantação de rede de drenagem nas Quadras 101 a 109 de Samambaia;
 Implantação da rede de abastecimento de água, esgotamento sanitário e distribuição
de energia elétrica na 2ª Etapa do Noroeste;
 Implantação de rede de energia elétrica no Riacho Fundo II – 4ª Etapa.
2.2. Ações Sociais
No ano de 2017, dentre as ações sociais realizadas, destaca-se a continuidade do Projeto
Terracap-Cidadã, com visitas guiadas pelos empregados da Terracap aos monumentos
públicos pertencentes à Terracap a crianças / adolescentes do Distrito Federal.
Cabe ressaltar que para a concretização dessas visitas, foi essencial a parceria com a
empresa de transporte urbano Piracicabana, que disponibilizou, sem custo, ônibus e
motoristas para viabilizar o transporte dos participantes.
O Programa de Estágio da Terracap, em parceria com Instituto Euvaldo Lodi – IEL, realiza a
integração entre os âmbitos acadêmico e profissional, de modo a complementar o
aprendizado acadêmico, cultural e de relacionamento humano dos estagiários de nível
superior que estão lotados em diversas áreas da Empresa conforme sua área de formação.
Em 2017, contemplou-se a abertura de 150 vagas de estágio.
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A Terracap e a Instituição Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho,
entidade sem fins lucrativos, possuem entre si um contrato firmado desde 2014 para
promover o Programa Jovem Aprendiz em atendimento às Leis do Aprendiz
n.º 10.097/2000 e n.º 11.180/2005, em conformidade com as condições estabelecidas no
Decreto n.º 5.598/2005, oferecendo ao jovem um primeiro contato com o mercado de
trabalho, que além de adquirir experiência profissional recebe uma remuneração que irá
apoiá-lo em sua formação estudantil assim como elevar a renda familiar.
A Terracap fomenta, ainda, projetos culturais e esportivos de grande relevância para toda
a população do DF, destacando em 2017: Projeto Amigos do Vôlei; Instituto Viver
Basquetebol; Clube do Choro; e, Lumiar.
Por ser uma empresa pública, que contabiliza suas contas de acordo com a Lei das S/A,
alguns dos incentivos financeiros concedidos ao esporte e a cultura são deduzidos do
imposto de renda devido pela Empresa, observado os limites de 1% (um por cento) de
acordo com a Lei Federal n.º 11.438/2006 de Incentivo ao Esporte e de 4% (quatro por
cento) de acordo com a Lei Federal n.º 8.313/91 – Lei Rouanet.

3. Panorama da Economia 2017 e seus Reflexos
3.1. Contexto Econômico Nacional e Internacional
Com um pouco mais de 207 milhões de habitantes, ¼ (52 milhões de pessoas) vivem na
pobreza, isto é, o rendimento médio mensal de cada morador não ultrapassa R$ 387. E
ainda, 13,4 milhões de pessoas (equivalente a 6,5% da população) vivem na extrema
pobreza, situação em que o rendimento médio mensal de cada morador em um lar não
ultrapassa os R$ 133,72. Um dado mostra a disparidade entre a distribuição de renda no
Brasil: enquanto grande parte da população vive na pobreza, o rendimento domiciliar per
capita, isto é, a soma dos rendimentos dos moradores de um lar dividido pela quantidade
de moradores, em 2017 atingiu R$ 1.268, bem acima dos R$ 387 que definem a linha da
pobreza (No DF a renda per capita é de R$ 2.548, mais que o dobro da média nacional.)
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Na busca de uma melhoria na situação financeira, cerca de 13,2 milhões de brasileiros
estavam a procura de emprego (taxa de desemprego de 12,7%) em 2017. Apesar das
diversas manifestações ocorridas contra a reforma trabalhista e da previdência, enquanto
a primeira foi aprovada a segunda foi aparentemente adiada para 2018.
Para aprimorar os índices econômicos e a renda das famílias, o Governo liberou saques em
contas inativas do FGTS, a inflação e juros registraram queda (juros 7% ao ano) - menor
nível da história, assim como se pode observar uma leve recuperação da Economia.
A inflação oficial apurada pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulado
em 12 meses, registrou baixos índices durante os meses do exercício, inclusive registrando
uma deflação em junho, encerrando o ano em 2,95%. Desde a implantação do Sistema de
metas da inflação (fixada a meta de 4,5% podendo variar 1,5% para cima ou para baixo)
nunca o índice havia registrado valor abaixo dos 3%. Portanto, este foi um arrefecimento
significativo em relação a 2016, quando esse índice encerrou o ano em 6,29% (acima do
teto da meta). Como positivo observa-se a diminuição nos preços de alimentos, causados
pelas supersafras ocorridas em 2017.
Considerando as principais economias mundiais, a maior parte delas registrou aumentos
nos preços em relação ao ano anterior, como nos Estados Unidos que registraram um
aumento de 2,11%, em 2016 havia registrado: +2,1% e a Zona do Euro que registrou um
aumento de 1,35% , em 2016: +1,1%. Já os países que fazem parte do grupo político de
cooperação denominado “BRICS” (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), tiveram em
quase todos os casos resultados semelhantes ao Brasil: a China com elevação de 1,8%
(2016: 2,1%) e a Rússia com 2,52% quando em 2016 havia registrado 5,3%, e a Africa do Sul
que encerrou 2017 com alta de 4,5% enquanto em 2016 registrou +6,7%. O único país do
grupo que registrou alta ao invés de queda em relação a 2016, foi a Índia, com 4% enquanto
naquele ano tinha registrado 3,4%.
Ante à redução na taxa de inflação, e buscando fomentar investimentos, o Brasil em 2017
encontrou condições para, nas decisões da reunião do Comitê de Política Monetária
(Copom), reduzir a meta da taxa de juros referencial (Selic), que encerrou o ano com 7%
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a.a. praticamente metade dos 13,75% registrados em 2016. Essa redução estimula a
produção e o consumo, uma vez que o crédito se torna mais “barato”.
A divulgação do PIB de 2017 trouxe uma recuperação a tempos esperada: aumento de 1,0%
na produção, após dois anos de retração: 2015 e 2016 com quedas de -3,5% em relação ao
exercício anterior. Assim como fator predominante para diminuição da inflação, a
supersafra contribuiu de forma significativa para o resultado, uma vez que o setor da
Agropecuária cresceu 13% em 2017. Por outro lado, o setor da Indústria teve variação de
zero em 2017, isto é, manteve-se no mesmo nível. Preocupante no setor da indústria foi o
desempenho da Construção Civil que retraiu apontando queda de 5%. Já o setor de Serviços
cresceu 0,3%, impulsionado pelo consumo das famílias que cresceu 1% em 2017.
Quando comparado ao PIB dos principais países da economia internacional, o Brasil ainda
apresenta ritmo lento de crescimento. Os Estados Unidos por exemplo, registraram um
aumento de 2,3%, superior ao ano anterior que tinha sido de +1,6%. Mesmo com os
problemas registrados na Europa como o crescimento nas imigrações de refugiados de
diversos países, a tentativa de saída do Reino Unido da União Europeia, e o crescimento da
extrema direita, a Zona do Euro teve uma elevação do PIB de 2,5% em 2017, superior aos
1,7% registrados em 2016.
Mesmo integrando o grupo os países que compõem os “BRICS”, que como um todo tem
uma previsão de alta de 5,2% no PIB em 2017, o Brasil demonstra um crescimento tímido,
em desconformidade com os demais integrantes, sendo que a China, com uma expectativa
de manter seu crescimento em 2017 de 6,8% (2016: +6,7%), impulsiona esse grupo, junto
com a Índia que registra uma leve redução mas mantendo um forte crescimento de 6,7%
(2016: 7,1%), a Rússia que assim como o Brasil saiu de dois anos de retração e registra em
2017 aumento do PIB, de 1,5%, e a África do Sul com expectativa de aumento de 0,8%, mais
intenso que em 2016: +0,3%

3.2. Contexto do Distrito Federal
No cenário econômico, a atividade do Distrito Federal segue como a que possui o Produto
Interno Bruto per capita maior do Brasil, ficando aproximadamente 69,3% superior ao
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Estado de São Paulo, que em termos absolutos contribui de forma mais significante para o
PIB brasileiro, e ainda, bem superior à média nacional (2,5 vezes maior) 6.
Em termos absolutos, o DF manteve a 8ª posição, pois o mesmo motivo que torna o PIB
per capita o maior do país, é que o deixa nessa colocação em termos absolutos: o baixo
número de habitantes quando comparado com os outros Estados como São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais.
Considerando a composição do PIB (Agricultura, Indústria e Serviços), o Distrito Federal
tem como segmento principal e determinante no seu crescimento o setor de Serviços que
contribui com 94,3% de toda a produção, seguido da indústria e a agropecuária que
correspondem a 5,4% e 0,3%. O setor da indústria teve sua redução na participação no PIB
sobretudo devido à atividade de indústria extrativa (-21,4%) e construção (-11,4%), que
sentiu com a diminuição de demanda por obras e enfraquecimento do mercado imobiliário,
reduzindo a participação de 2014 (de 3,9%) para 2015 (2,9%).
Em se tratando de nível de ocupação / desemprego, de acordo com os dados da Pesquisa
de Emprego e Desemprego do Distrito Federal (PED-DF), referente a novembro/2017, a
taxa de desemprego total ficou em 18,4%, estável comparado com novembro/2016
quando registrou 18,5%.
A Terracap utiliza os dados registrados para direcionar os investimentos em estudos e
projetos de prospecção imobiliária para criação de novas áreas e de outros tipos de
investimentos em parcerias para exploração dos espaços em empreendimentos
imobiliários e criação de vagas de trabalho para mão de obra especializada.

3.3. Contexto do Mercado Imobiliário
O índice Nacional da Construção Civil – INCC - registrou em 2017 um aumento de 4,25%
ante os 6,13% registrados em 2016, o que interfere diretamente nos materiais de
construção, serviços e mão de obra, e repercute no preço dos imóveis.

6

Dados do PIB extraídos da divulgação do ano de 2015 ocorrida em novembro de 2017.
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O Índice FipeZap - DF, que calcula o preço médio do metro quadrado de imóveis anunciados
no Distrito Federal, que registrou em 2016 uma deflação de -1,15%, registrou em 2017 uma
deflação mais forte, de -2,37%, demostrando queda no valor dos imóveis provocados pelo
aumento da oferta e principalmente pela queda na demanda.
Na mesma direção, o índice FipeZap7 Nacional, que calcula o preço médio do metro
quadrado de imóveis anunciados em seis capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza) mais o Distrito Federal, registrou em 2017 o valor
de -0,54%, ou seja, queda em relação a 2016 quando registrou aumento de 0,15%.
O IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV registrou variação de -0,53% em
2017 ante aos +7,19% registrados em 2016. Esta deflação é importante visto que o índice
é utilizado como base para reajustes em aluguéis de imóveis e também em alguns contratos
de compra.
O aumento de preços registrados pelo INCC, assim como a queda no preço do metro
quadrado no mercado imobiliário, auferidos no índice FipeZap, afeta diretamente a
Terracap, que tem como principal atividade para obtenção da sua receita a venda de
imóveis para empreendedores do setor imobiliário, tanto em quantitativo quanto em valor.

4. Gestão Corporativa
4.1. A Terracap e suas Atribuições
A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, empresa pública de direito privado, foi
criada pela Lei Federal n.º 5.861, de 12 de dezembro de 1972, para assumir os “direitos e
obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal”.

7

Indicador em parceria entre a FIPE e o ZAP Imóveis, portal de classificados na internet dos jornais Estado de S.
Paulo e O Globo. Com metodologia própria, calcula-se, a partir dos anúncios de apartamentos o preço médio do
metro quadrado para venda em seis capitais, no DF e em um composto nacional.
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Sem prejuízo das atribuições da Lei que a criou, a Lei Distrital n.º 4.586, de 13 de julho de
2011, definiu novas atribuições para a Empresa, que passou a ter, também, a função de
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal.
Assim, além de ser uma das executoras da política de ordenamento territorial do Governo,
a Terracap é também uma das executoras das políticas de desenvolvimento econômico e
social do Distrito Federal, atuando não apenas no financiamento de investimentos para
parcelamento do solo, mas, também, na expansão urbana e habitacional, no
desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, no desenvolvimento do setor de
serviços e da área de tecnologia e no estímulo à inovação. A Lei concede, também, o direito
de promover estudos e pesquisas, bem como fazer o levantamento, a consolidação e a
divulgação de dados relacionados, ao ordenamento urbano, ao provimento habitacional e
ao mercado imobiliário do DF.

4.2. A Estrutura Organizacional da Terracap
Na estrutura da Terracap estão presentes: o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal
e a Diretoria Colegiada, formados por representantes do Governo do Distrito Federal e da
União. Conta também com um Comitê Gestor, implantado em 2012.

4.2.1. Conselho de Administração
Órgão de deliberação colegiada que, nos termos da Lei n.º 6.404/76 e do Estatuto Social
da Empresa, é responsável pela orientação e pelo controle da administração. É
constituído de nove membros, sendo cinco representantes do acionista majoritário –
GDF com 51% das ações e quatro da União que detém 49% das ações da Empresa. Os
membros possuem mandato de dois anos, permitida a reeleição, e se reúnem
ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocados pelo
Presidente do Conselho.
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4.2.2. Conselho Fiscal
Além dos órgãos de fiscalização e controle externos do Distrito Federal a quem a
Terracap presta contas, a Empresa possui um colegiado que executa as atribuições
relativas à supervisão e fiscalização da gestão dos administradores da Companhia, o
Conselho Fiscal, composto por cinco membros efetivos e cinco suplentes, eleitos,
anualmente, pela Assembleia Geral que tem as suas atribuições e deveres previstos na
Lei das Sociedades por Ações.

4.2.3. Diretoria Colegiada
A Diretoria Colegiada (DIRET) é formada por 5 membros e composta pelo Presidente e
4 Diretores com atribuições para gerir as seguintes áreas: administração e recursos
humanos; finanças; desenvolvimento e comercialização; técnica e fiscalização;
prospecção e formatação de novos empreendimentos; regularização de imóveis rurais
e habitação. Os membros da Diretoria são indicados pelo governador e eleitos e
empossados pelo Conselho de Administração. A DIRET é responsável pela execução dos
negócios da Empresa, pela aprovação de planos e projetos orçamentários, financeiros e
físicos e pelo desempenho operacional e financeiro.
As decisões sobre a administração da Empresa para definição de estratégias
empresariais, orçamento anual, investimentos em grandes obras, aquisição de ações,
doações de lotes e outras de grande relevância passam pelo crivo da DIRET e do CONAD.
O

desenvolvimento

dos

trabalhos

da

Diretoria

é

realizado

por

equipes

multidisciplinares, utilizando a formação técnica de cada profissional de acordo com o
projeto a ser desenvolvido e implantado.

4.2.4. Comitê Gestor
O Comitê Gestor da Terracap – COGET, criado por meio da Decisão da Diretoria
Colegiada – DIRET n.º 29 de 18 de janeiro de 2012, é um colegiado de apoio à alta gestão,
de caráter consultivo e propositivo, em assuntos relacionados às atividades meio e fim
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da Terracap. Participam do Comitê Gestor os gerentes funcionais, chefes e
coordenadores das unidades diretamente vinculadas à Presidência.

4.3. Instrumentos Corporativos de Gestão
A Terracap é regida pelo seu Estatuto Social, Regimento Interno e subsidiariamente pela
Lei n.º 4.320/64 no que tange ao seu Orçamento Anual e Lei n.º 6.404/76 e suas alterações
no que diz respeito às Demonstrações Financeiras.
Além desses instrumentos legais, a Terracap é administrada sob o enfoque da gestão por
resultados, considerando os objetivos estratégicos definidos no seu Mapa Estratégico e
baseando seus atos nos princípios de eficiência, economicidade e efetividade, que vem
gerando mudanças e aperfeiçoamentos nos processos de trabalho, na dinâmica
organizacional e no relacionamento direção/empregados e empresa/clientes.
O planejamento das atividades e projetos da Empresa, assim como a melhoria contínua dos
processos de trabalho, têm sido uma das ferramentas utilizadas pela Direção para melhorar
a aplicação dos recursos.
Em 30 de junho de 2016 foi aprovada a Lei Federal nº 13.303, também chamada de Lei das
Estatais, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. A citada lei define, entre outros pontos, critérios para a nomeação dos
dirigentes dessas empresas; adoção de medidas como as previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal para dar maior transparência às contas; regras mais rígidas para
compras, licitações e governança do mercado.
Assim, em 2016, após a publicação da lei das estatais, a Terracap iniciou várias ações
visando a implementação das novas regras previstas nos normativos internos,
instrumentos de gestão e políticas internas, iniciando o desenvolvimento dos seguintes
produtos: Elaboração de proposta de Alteração do Estatuto Social, Elaboração de Proposta
de Alterações do Regimento Interno, Proposta de Reestruturação Organizacional,
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Elaboração de Regulamento Próprio para Licitações e Contratos, Elaboração de Código de
Conduta e Integridade e Elaboração de Política de Gestão de Riscos.

4.3.1. Escritório de Gestão Estratégica
O Escritório de Gestão Estratégica (EGEST) atua de forma matricial, verificando de forma
abrangente, integrada e sistêmica, o alcance dos resultados, e sugerindo alguns
redirecionamentos. Por meio do Sistema de Gestão de Programas e Projetos - GPPv2 e
com base no Planejamento Estratégico da Terracap, o EGEST realizou o Monitoramento
Virtual dos Projetos Estratégicos da Terracap e do Acordo de Resultados 2017, que
consistem nos projetos que estão sendo priorizados pelo Governo do Distrito Federal.
Segue a lista com os resultados de 2017:

Nº

Programa/Projetos

IDE - Desempenho
(Planejado x Realizado
até o momento)

1

Taquari 1ª Etapa Trecho 2

2

Habita Brasília

78,28%

3

ARINE São Bartolomeu Trecho 1

103,96%

4

Setor Habitacional Jardim Botânico etapa 4

93,31%

5

Setor Habitacional Jardim Botânico etapa 2

75,00%

6

Setor Habitacional Arniqueira

67,12%

7

Setor Habitacional Bernardo Sayão (Guará)

68,13%

8
9

Regularização Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 1 ( Guará) Acordo de Resultados
Regularização de terrenos a Entidades Religiosas ou de Assistência Social

92,64%

70,19%
100,00%

10 Polo Logístico Recanto das Emas Trecho I

50,55%

11 Parque BIOTIC (antigo PTCD) - Definição de modelo de negócio

89,57%

12 Nova Saída Norte de Brasília *Projeto remodelado

27,91%

13 Arena Plex - Centro Esportivo de Brasilia

90,00%

14

Parque de Exposição - Acordo de Resultados

31,77%

15 Projeto Terracap Sem Papel - SEI - Gestão Interna

Concluído

16 Gestão da Carteira de Recebíveis - Gestão Interna

73,85%

17

Modernização da Gestão Administrativa de Pessoas da Terracap - Gestão
Interna
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Do total de 17 projetos monitorados no Escritório de Gestão Estratégica da Terracap, os
resultados de 2017 apontam que 8 demandam atenção (47%), 2 estão com resultados
insatisfatórios (12%), 6 estão com resultados satisfatórios (35%) e 1 foi concluído (6%).
Os desempenhos que geraram os status estão de acordo com a relação entre o
planejamento do escopo do projeto e o realizado (real) dentro do escopo geral do
projeto.

Status dos Projetos Estratégicos 2017
6%
concluído
35%
demanda atenção
47%

resultados insatisfatórios

12%
resultados satisfatórios

5. Atividades Realizadas
Em 2017, cumprindo sua missão institucional, a Empresa participou ativamente no
desenvolvimento e implantação de projetos de parcelamento do solo, expansão urbana e
habitacional, desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, assim como no
desenvolvimento dos setores de serviços e de tecnologia e estímulo à inovação.

5.1. Comercialização de Imóveis
A comercialização de imóveis por meio de licitação pública é a principal atividade finalística
da Terracap. É, por meio desta, que a Empresa arrecada a receita para investir em obras de
infraestrutura dos parcelamentos urbanos, obras de urbanização e demais obras e serviços
de interesse institucional e governamental.
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Em 2017, foram alienados, por meio de licitação pública, 361 terrenos localizados em
setores diversos e com destinações variadas. O valor total alcançado com as vendas foi de
aproximadamente R$ 214,6 milhões, o que representou 9,8% acima do valor mínimo
estabelecido nos editais. Dos terrenos ofertados, 29,7% foram comercializados.
As vendas de 2017 em relação a 2016 registra um decréscimo de 127 unidades no que se
refere ao número de terrenos vendidos. A causa da diminuição é a diminuição da oferta de
324 unidades. Observe-se que, tanto o percentual de venda (do que é ofertado) quanto o
ágio (valor alcançado em relação ao mínimo alienado) mantiveram o mesmo desempenho,
30% e 10% em média, respectivamente.
LICITAÇÕES PÚBLICAS
2016/2017
Mínimo
Lotes
Lotes
%
de
Valor
% do Valor
do
Nº
de
Anos Ofertados Alienados Venda
Alcançado* Alcançado
Alienado*
Participantes
(A)
(B)
(B)/(A)
(D)
(D)/(C )
(C )
2016 1.541
488
31,67% 324.745
2017 1.217
361
29,66% 195.466
* em R$ mil, arredondados. Fonte: GECOM/DICOM

358.223
214.607

110,31%
109,79%

1.352
1.060

5.2. Registro de Imóveis
Em 2017, a Terracap encaminhou para registro em cartório, importantes projetos para a
sociedade. A quantidade de lotes, local e destinação estão descriminados a seguir:
QUADRO DE PROJETOS REGISTRADOS
PROJETO

LOCAL

QTD LOTE

DESTINAÇÃO

URB-RP-051/12

BRASÍLIA

904

URB-RP-066/13

TAGUATINGA

4178

URB-049/08

GUARÁ

02

URB-119/00

BRASÍLIA

1225

URB-RP-031/16

CEILANDIA

1055

URB- 019/14

SÃO SEBASTIÃO

65

Regularização do S.H. São Bartolomeu
Regularização do S.H. Vicente Pires Trecho 03
gleba 01.
Reparcelamento da Área 28 do SAI/SO em Área
28 e Área 28a.
Criação Setor Habitacional Jardim Botânico 2ª
etapa. Condomínios Mirante das Palmeiras,
Parque e Jardim Das Palmeiras, Jardim Botânico
VI, Jardim Botânico I e Parte da Estância Jardim
Botânico.
Regularização do Trecho 02, Etapa II Do SH Sol
Nascente
Setor Habitacional Crixa
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Houve um crescimento expressivo de número de lotes dos projetos registrados em relação
a 2016. Naquele ano, foram beneficiados com os registros aproximadamente 59 lotes,
enquanto em 2017, de acordo com o quadro acima, 7.429. Tais registros possibilitam a
realização das vendas e, consequentemente, a entrada de recursos para a Empresa. Além
disso, milhares de pessoas foram beneficiadas, com o registro do S.H Vicente Pires Trecho
03 (gleba 01) que beneficiará aproximadamente 10.880 pessoas, e o S.H. São Bartolomeu
com um impacto direto para aproximadamente 3.186 pessoas.

5.3. Vigilância do Uso do Solo
A fiscalização tem como intuito resguardar o patrimônio fundiário, bem como preservar o
estoque de unidades imobiliárias, pertencentes ao patrimônio da Companhia, combatendo
a grilagem nas terras de sua propriedade, coibindo a ocupação desordenada do Distrito
Federal.
Conforme Decreto n.º 32.898 de 03/05/2011 e a Portaria n.º 35 de 10/10/2011, a Terracap
colobora com os sistemas governamentais de proteção ambiental e de proteção do
Território do Distrito Federal, apoiando as iniciativas do Governo do Distrito Federal e de
seus órgãos da Administração Direta e/ou Indireta na erradicação e prevenção de
ocupações irregulares.
Assim, a Companhia atua em consonância com a Agência de Fiscalização do Governo
(AGEFIS) na fiscalização e vistoria de terras públicas, quando identifica e cadastra
ocupações irregulares e invasões, como também na disponibilização de informações para
reintegração judicial dos imóveis públicos sob a administração da Empresa.
Cumpre ressaltar a assinatura do Acordo de Cooperação com a AGEFIS, visando à
cooperação mútua para o desenvolvimento de ações de prevenção e erradicação de
invasões, bem assim de quaisquer outras situações que configurem violação as normas do
distritais ou federais, as quais devam ser tuteladas pelos entes.
Quando se compara o ano de 2017 a 2016, verifica-se que a Terracap teve um incremento
em suas atividades de fiscalização de terras públicas, quando realizou 2,05% a mais no
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número de vistorias e fiscalização. No mesmo sentido, em relação a erradicação de
ocupações irregulares em áreas públicas houve um aumento de 56,82% no número de
ações. Propício mencionar, também, o aumento do número de operações de demolição
em apoio a AGEFIS em 79,84%, assim como na construção de cercas de delimitação zonal
em 65,97%.
Por outro lado, tendo em conta o comparativo de 2017 com 2016, a Terracap teve uma
redução nas atividades de levantamento de benfeitorias de 45,45%, de cercas e muros
demolidos de 18,67%, e, de áreas de vigilância permanente de 9,09%.
Com isso, discriminam-se as atividades realizadas pela Terracap no quadro a seguir:
Tipo de Atividade

Unidade
Medida

de

Vistoria e Fiscalização em atendimento processos e
und.
expedientes
Levantamento de benfeitorias
und.
Erradicação de ocupações em áreas públicas
und.
Demolições em apoio a AGEFIS
und.
Manutenção e construção de cercas
m
Cercas e muros demolidos
m²
Áreas de vigilância permanente
und.

2016

2017

4.683

4.779

22
2.200
129
6.212
71.234
22

12
3.450
232
10.310
57.930
20

5.4. Regularização Fundiária
O ano de 2017 figurou como marco para a regularização fundiária no Distrito Federal,
quando se deu início ao maior programa de regularização fundiária da história de Brasília e
do Brasil. Para isso, foram realizadas importantes ações pela Terracap e pelo Governo do
Distrito Federal, onde se destaca:
 Publicação de decretos regulamentando venda direta e forma de avaliação;
 Decreto regulamentando a MP-759 no tocante ao registro cartorial;
 Cadastramento dos moradores do Ville de Montagne (Setor Habitacional São
Bartolomeu);
 Cadastramento dos moradores do Vicente Pires Trecho 3 (Gleba 1);
 Reunião com moradores dos lotes no Ville de Montagne;
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 Cadastramento dos moradores do Jardim Botânico Etapa II;
 Venda dos lotes no Vicente Pires Trecho 3;
 Venda dos lotes no Jardim Botânico Etapa II;

 Cadastramento dos moradores do Solar de Brasília (Setor Habitacional Jardim Botânico
Etapa IV);

 Implantação de Infraestrutura básica em Vicente Pires com investimentos da ordem de
R$ 268 milhões, com recursos provenientes de empréstimos feitos pelo GDF.

Venda Direta 2017
TOTAL DE
CADASTRAMENTOS

VENDA DIRETA
TOTAL DE IMÓVEIS
DISPONÍVEIS ****

QT DE PROPOSTAS

PUBLICADOS

QT

QT

QT

%

QT

%

Valor das Vendas
Homologadas
(R$) *****

VILLE DE MONTAGNE

1016

956

888

92,9%

688

72,0%

133.477.515,48

VICENTE PIRES *

3790

2990

2464

82,4%

371

12,4%

45.072.221,16

JARDIM BOTÂNICO **

1019

998

915

91,7%

262

26,3%

32.578.770,00

SOLAR DE BRASÍLIA
***

1265

-

-

-

-

-

-

TOTAIS

7090

4944

4267

86,3%

1321

26,7%

211.128.506,64

Empreendimentos

* Do total de propostas do Empreendimento Vicente Pires , 892 foram encaminhadas à área técnica para confirmação do endereçamento do
imóvel
** Do total de propostas do Empreendimento Jardim Botânico (contempla: Estância Jardim Botânico, Estância Jardim Botânico II, Estância
Jardim Botânico VI, Mirante Das Paineiras, Parque Jardim Das Paineiras, Estância Jardim Botânico I) 193 foram encaminhadas à área técnica
para confirmação do endereçamento do imóvel
*** Empreendimento em fase de cadastramento, dos 1265 imóveis disponíveis para cadastramento, até a presente data, 08/02/2018, 1209
foram cadastrados
**** Total de imóveis disponíveis nos editais. Nos casos apresentados foram inferiores ao cadastramentos, uma vez que por vários motivos,
nem todos os imóveis cadastrados tem a possibilidade de constar em edital, ou pela própria estratégia de venda da Terracap
***** O valor de venda final considera as 1321 publicações, separados por formas de pagamento: à vista, a prazo, concessão ou por outra
instituição financeira. Ressalta-se que os valores são estimados, uma vez que o valor final de venda apresentado é o valor de avaliação de
imóvel, isto é, sem as várias possibilidades de desconto atrelados ao percentual de entrada escolhido por cada participante

5.5. Regularização Rural
O ano de 2017 foi marcado pelo debate acerca da regularização fundiária rural no Distrito
Federal, tendo sido pauta de diversas reuniões, debates, audiências públicas, Grupos de
Trabalho e Projeto de Lei.
Como fruto das discussões entre Terracap, SEAGRI/DF e outros órgãos, foi publicada a Lei
nº 5.803/2017, em 12/01/2017, que instituiu a Política de Regularização de Terras Públicas
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Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito
Federal – Terracap. A sua regulamentação se deu por meio do Decreto nº 38.125/17,
publicado em 11 de abril de 2017. A partir desta data, os produtores rurais passaram a ter
o direito de requerer a regularização das terras que ocupam.
A Política de Regularização de Terras Públicas Rurais vem beneficiar produtores e objetiva
garantir a sustentabilidade na ocupação do território rural do Distrito Federal. Além da
comunidade rural, a Lei beneficia a população do Distrito Federal como um todo, pois a
regularização das ocupações rurais auxilia no combate à grilagem, promove o
desenvolvimento sustentável, garante a segurança alimentar e a segurança jurídica, a
medida em que permite a permanência do produtor na terra, bem como a realização de
atividades que gerem alimentos saudáveis de forma ambientalmente sustentável e
socialmente justa.
A regularização garante ao produtor a devida segurança jurídica para realizar investimentos
na produção rural. A nova Lei possibilita o acesso à linhas de crédito rural para
investimentos fixos, ampliando o escopo de atuação do produtor rural e agregando valor a
propriedade, permitindo, por exemplo, a construção de uma estrutura mais adequada para
a produção rural, como galpões, armazéns, sistemas de irrigação mais eficientes, pocilgas,
entre outros.
Com a nova lei, abre-se a possibilidade de transferência do contrato por ato inter-vivos,
vedada nos contratos anteriores. Assim, se busca promover a sustentabilidade e a
continuidade da gestão da produção rural, a partir da manutenção dos sistemas
produtivos.
Está previsto, também, que não será cobrada retribuição anual da Concessão de Uso
Oneroso de Imóvel Rural - CDU e da Concessão de Direito Real de Uso – CDRU sobre as
áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente e no caso de compra, há previsão de
encargos diferenciados para agricultores familiares e assentados.
Para ser beneficiário da regularização prevista na Lei, o ocupante de terra pública rural deve
iniciar o procedimento administrativo junto à SEAGRI/DF, a fim de comprovar que ocupa

Relatório da Administração 2017 - Terracap

24

efetivamente gleba rural com área não inferior a 2 hectares desde 5 de dezembro de 2008,
por si ou 27 de agosto de 2004, por sucessão, exercendo atividade rural ou ambiental
efetiva. Além disso, o interessado não pode ser concessionário de outra terra rural
pertencente ao Distrito Federal ou à Terracap bem como estar adimplente perante a
Fazenda Pública do Distrito Federal, a Terracap e a SEAGRI/DF.
No intuito de operacionalizar o disposto na recente Lei, foi firmado Acordo de Cooperação
Técnica entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF e a Companhia Imobiliária de Brasília
– Terracap, cujo objeto é delegação da gestão da regularização das ocupações das terras
públicas rurais pertencentes à Companhia, que estejam inseridas na Macrozona Rural, ou
seja, a transferência àquela Secretaria de Estado da atribuição de realizar os procedimentos
para a celebração do contrato de CDU, permanecendo como competência da Terracap a
realização dos procedimentos para celebração de CDRU e Contratos Específicos (em
macrozona urbana, com características rurais; Art. 278 PDOT).
Conforme mencionado, a Terracap trabalhou conjuntamente com a SEAGRI/DF e outros
órgãos na concepção e aprovação da Lei Distrital nº 5.803/2017, na qual se buscou
harmonizar o arcabouço jurídico que trata o tema bem como aperfeiçoar os procedimentos
de regularização das ocupações.
Em 2017, a Terracap iniciou os trabalhos de acertamento fundiário das Fazendas Sítio Novo
e Santo Antônio dos Guimarães. Manteve a arrecadação da retribuição anual sobre as
concessões, monitorando a execução dos contratos firmados, fiscalizando o parcelamento
irregular do solo nas áreas sob concessão e atuando conjuntamente com a SEAGRI/DF em
todas ações que visem a regularização das ocupações, além de diversas outras atividades
no escopo da área rural realizadas nos anos de 2016 e 2017, tais como:
 Cessão de área à União, para uso do Instituto Federal de Brasília – IFB, referente ao
imóvel localizada no Módulo A, Lote 14, do PAD/DF, com área de 3,0 ha (três hectares),
para construção de Unidade de Ensino Profissional;
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 Cessão de área à União, para uso do Instituto Federal de Brasília – IFB, referente ao
imóvel denominado Chácara 22, Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas-DF, com área
de 2,7556 ha (dois hectares, setenta e cinco ares e cinquenta e seis centiares), para fins
de instalação de um novo campus;
 Participação nas ações visando à implantação das Áreas de Transbordo, Triagem e
Reciclagem de Resíduos da Construção Civil – ATTR, no Programa de Desativação do
Aterro Controlado do Jóquei, sendo uma das grandes entregas previstas no conjunto de
atividades que objetivam ao Fechamento do Lixão;
 Coordenação dos processos de conflitos fundiários e relacionamento com os
Movimentos Sociais;
 Participação efetiva no Conselho de Política de Assentamento do Distrito Federal (CPA);
 Pedidos de suspensão das ações de reintegração de posse e autuação de processos de
transação judicial;
 Início do fluxo processual para celebração de Transação Judicial, no Núcleo Rural Casa
Grande - Após 34 anos, os produtores rurais que ocupam uma área de 360 hectares, no
Núcleo Rural Casa Grande, na Fazenda Ponte Alta, de propriedade da Terracap,
finalmente, terão a chance de celebrar um acordo de transação judicial para continuar
desempenhando as suas atividades na região. O objetivo é substituir a execução do
mandado de reintegração de posse pelo pagamento do valor a ser apurado por meio de
uma avaliação, que seguirá a mesma metodologia exigida para a venda direta de imóveis
rurais. A regularização será uma grande conquista da comunidade do Núcleo Rural,
trazendo segurança jurídica e tranquilidade aos moradores.
 Em setembro de 2016, a Terracap esteve na Associação dos Proprietários e Produtores
do Núcleo Rural Casa Grande para coletar a documentação exigida a fim de celebrar o
Termo de Transação Judicial. Após a coleta, deu início à tramitação dos processos
administrativos, tratando do cumprimento das etapas estabelecidas no Manual de
Rotina.
 O Núcleo Rural Casa Grande está situado em zona rural de uso controlado. A
regularização será uma grande conquista da comunidade do Casa Grande, trazendo
segurança jurídica e tranquilidade aos moradores.
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 Atualmente, cerca de 100 (cem) ocupantes encontram-se com os processos
administrativos aptos à celebração dos Acordos de Transação Judicial, estando a data
do evento em fase de agendamento.
 Disponibilização de áreas para criação de assentamentos no âmbito do Programa de
Assentamento de Trabalhadores Rurais – PRAT;
 Participação efetiva nas reuniões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural
Sustentável (CRDRS);
 Celebração do Termo de Cessão de Uso a Título Precário, de área denominada Chácara
n.° 16 – 01/MA – Condomínio Mansões Casa Grande, para o Distrito Federal, para uso
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com área total de 1,1295 ha
(um hectare, doze ares e noventa e cinco centiares), situado entre o Córrego Olho
D’água e o Córrego Pintos, para fim de regularização da edificação denominada “Centro
Educacional Casa Grande”;
 Celebração do Termo de Cessão de Uso a Título Precário, com o Distrito Federal, para
uso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATERDF, de uma área de 2.000 m², com a finalidade de implantação de pavilhão de múltiplas
funções acrescido de banheiros coletivos para suporte aos Eventos do Sistema
Agricultura e Parceiros, em área concedida à COOPA/DF, na Agrobrasília de 2017;
 Autorização da celebração de escritura pública de doação ao Distrito Federal, para uso
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, visando à construção da Escola
Rural Guariroba, com área total de 30.924,40m2 (trinta mil, novecentos e vinte e quatro
metros quadrados e quarenta decímetros quadrados), na Região Administrativa de
Samambaia/DF;
 Confecção de cartilhas e folders, objetivando orientar o produtor rural acerca dos
procedimentos para a regularização das terras públicas rurais, pertencentes ao DF ou à
Terracap;
 Participação, em conjunto com a SEAGRI/DF, no Grupo de Trabalho – GT Núcleo
Bandeirante, visando estabelecer diretrizes específicas para regularização das
ocupações históricas objetivando ao desenvolvimento de atividades rurais e ambientais
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no Núcleo Rural Núcleo Bandeirante I (NRNB 1) - Chácaras Tradicionais, Núcleo
Bandeirante - RA VIII;
 Participação, em conjunto com a SEAGRI/DF, no Grupo de Trabalho – GT Park Way,
visando estabelecer diretrizes para regularização das ocupações e desenvolvimento de
atividades rurais e ambientais na área de Proteção Ambiental (APA) das Bacias do Gama
e Cabeça de Veado criada pelo Decreto nº 9.417 de 21 de abril de 1986.

5.6. Gestão de Pessoas
A Terracap encerrou o ano de 2017 com um total de 991 empregados. O número de
empregados permanentes reduziu 25% em relação ao ano de 2016 em decorrência do
Programa de Desligamento Incentivado (PDI). Em contrapartida, a Terracap já iniciou as
convocações dos candidatos aprovados em concurso, sendo 4 (quatro) ocupantes do cargo
de Técnico em Fiscalização e 15 (quinze) ocupantes dos seguintes cargos: Arquiteto,
Engenheiro Agrimensor/Cartógrafo, Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista.
FORÇA DE TRABALHO
Servidores

Atividade-Meio
Atividade-Meio
Atividade-Fim (Com Atividade-Fim (Sem Total
(Com cargo em (Sem cargo em cargo em comissão) cargo em comissão)
comissão)
comissão)

Efetivos do GDF

22

Comissionados sem
39
vínculo efetivo
Requisitados de
25
órgãos do GDF
Requisitados
de
órgãos fora do GDF 7
Estagiários

0

Menor Aprendiz/
Projeto
Jovem 0
Candango
Terceirizados
0
(FUNAP)
Outros – especificar
(Conselheiros)
Subtotal
93
(-) Cedidos para
0
outros órgãos
Total Geral
93

239

14

143

418

0

32

0

71

0

28

0

53

0

7

0

14

92

0

56

148

18

0

11

29

244

0

23

267

593

81

233

1000

9

0

0

9

584

81

233

991

* Estão classificados na atividade-meio os empregados em benefício, aposentados por invalidez e com contrato suspenso. Esses
empregados, quando retornam de seus afastamentos, ficam sob responsabilidade do NUDEN até serem lotados na área onde
deverão prestar serviços.
**empregados com necessidades especiais referente ao contrato da Terracap com a Associação de Centro de Treinamento de
Educação Física Especial (CETEFE), Brigada, Vigilância, Serviços Gerais e Fiscalização.
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Como forma de sanear o Funterra (Plano de aposentadoria da Terracap com previsão de
liquidação em 06/2018), em novembro de 2017, o Plano Terra Prev foi criado para
disponibilizar aos funcionários da Companhia Imobiliária de Brasília, que não participavam
do Funterra, a opção de contribuir mensalmente para complementar sua aposentadoria.
Esse plano está estruturado na modalidade “contribuição definida”, sendo seus benefícios
apurados e mantidos com base no saldo de contas em favor do participante.
É importante destacar que as despesas de pessoal ordinárias tiveram redução global
aproximada de 17,6% entre 2016 e 2017, sendo que contribuíram, majoritariamente, para
este resultado as reduções:
 Nos pagamentos de Salários, que foi de 16,2%, em virtude da
saída de empregados por meio do Programa de Desligamento
Incentivado (PDI);
 Nos pagamentos de obrigações patronais, que foi de 14,1%,
decorrente da diminuição dos valores pagos a título de Salários;
 Nos pagamentos de Despesas Variáveis (Programa de
Participação nos Resultados – PPR).
 Nos pagamentos patronais para a Funterra, em função da
liquidação do serviço passado no fim de 2016 resultando em
uma diminuição de 68,7% nos pagamentos patronais.
Cabe destacar, também, que o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019 firmado em 2017
não previu a reajuste salarial dos empregados o que contribuiu para o não crescimento da
folha de pagamentos e respectivas obrigações patronais.
O gráfico de distribuição dos empregados demonstra que a Terracap é composta
principalmente por empregados do Quadro Permanente (TEP), seguido por terceirizados e
estagiários. Os comissionados sem vínculo, requisitados de outros órgãos e menores
aprendizes somam por volta de 16% da força de trabalho da Empresa.
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Força de Trabalho

1%

Empregados Permanentes

27%

Empregados Comissionados sem
vínculo
Requisitados de Órgãos do GDF

41%

Requisitados de Órgãos fora do
GDF
Estagiários

3%

Menor Aprendiz
Terceirizados**

15%
1%

5%

(-)Cedidos

7%

5.6.1. Evolução da Força de Trabalho
Em 2017, o quadro de empregados apresentou uma variação negativa de 8,41% quando
comparado ao encerramento de 2016. Esse decréscimo se deu principalmente em
função da adesão dos empregados da Tabela de Emprego Permanente–TEP ao Programa
de Desligamento Incentivado–PDI. Além disso, houve uma redução do número de
requisitados do GDF, de terceirizados e de comissionados sem vínculo. Já em relação
aos estagiários houve uma variação positiva de 29,82% em comparação ao ano anterior.
Evolução do Número de Empregados
Empregados

2014

2015

2016

2017

Quadro da Terracap - TEP

607

603

558

418

Variação %
2017/2016
-25,09%

Comissionados sem vínculo

79

77

72

71

-1,39%

GDF

49

53

62

53

-14,52%

União

11

18

13

14

7,69%

Terceirizados

237

229

272

267

-1,84%

Estagiários

105

105

114

148

29,82%

Menor Aprendiz*

-

-

-

29

-

Subtotal

1088

1085

1091

1000

-8,34%

Cedidos para outros órgãos

15

10

9

9

0,00%

Total Geral

1073

1075

1082

991

-8,41%

Requisitados

Outros

*Inserção da categoria Menor Aprendiz na tabela a partir do ano de 2017
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5.6.2. Indicadores da Força de Trabalho
O indicador de faixa etária dos colaboradores evidencia que 52% dos empregados da
TEP e TEC têm mais de 45 anos, sendo que 11% têm mais de 60; no entanto, em 2017,
houve uma queda nesse indicador em consequência da implantação do Programa de
Desligamento Incentivado (PDI). Outro dado importante é que dos 71 cargos de chefia,
apenas 24% são ocupados por mulheres.
Indicadores dos Colaboradores

2017

Empregados entre 45 e 60 anos
Empregados acima de 60 anos
Número de mulheres (TEP e TEC)
Mulheres em chefia (TEP e TEC)
Cargos de chefia*
Acidentes de Trabalho
Admissões até dezembro
Menor remuneração
Maior remuneração
Relação % entre menor e maior
remuneração

227
59
158
17

41%
11%
28%
24%

71
05
19
R$ 2.905,79
R$ 52.107,46
5,58%

5.6.3. Treinamento e Desenvolvimento
No ano de 2017, com vistas a atualizar os conhecimentos técnico e administrativo, os
empregados da Terracap participaram de 4 eventos de capacitação. Comparando-se os
números apresentados com o do exercício de 2016, percebe-se uma diminuição de
93,76% no número de empregados participantes, com redução do valor dispendido de
81,74%.
Quanto ao investimento médio por empregado, observa-se que em relação ao exercício
de 2016 houve um crescimento de 192,78%, conforme quadro abaixo:
Treinamento e Desenvolvimento do RH
Ano
2016
2017
Média

Eventos
Realizados
18
4
11

Número de
Inscritos
465
29
247

R$
99.920,18
18.244,60
59.082,39

Investimento por
Empregado (R$)
214,88
629,12
239,20

Fonte: NUDEN/GEPES/DIRAF
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5.6.4. Concessão de Benefícios
As despesas com ações que integram a concessão de benefícios previstos nas
legislações, bem como outros derivados do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT),
totalizaram aproximadamente, em 2017, R$ 43,5 milhões, o que configurou uma
redução de 29,04% em relação à 2016, quando foram gastos R$ 61,3 milhões.
Cabe esclarecer, ainda, que na tabela abaixo estão computados alguns benefícios
classificados orçamentariamente em Administração de Pessoal, portanto, há diferença
em relação ao quadro da execução orçamentária.

Programas

2016

2017

R$

R$

Auxílio Alimentação

10.620.826,54

9.082.670,06

Plano de Saúde

17.138.869,58

13.563.759,73

Participação nos resultados *

20.940.848,14

14.545.338,70

Funterra *

9.914.222,94

3.107.903,05

Auxílio Creche

1.931.979,74

1.657.242,19

Bolsa Escola

299.718,08

315.520,83

Plano Odontológico **

59.564,05

156.988,09

Seguro de Vida **

384.948,39

1.118.146,59

Total

61.290.977,46

43.547.569,24

* Orçamentariamente essas despesas estão na ação Administração de Pessoal
da Companhia Imobiliária de Brasília, natureza de despesa 1.
** Em 2017 foram considerados os pagamentos por parte dos empregados, que
não estavam considerados em 2016, razão do aumento entre os dois anos.

5.6.5. Saúde, Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida
Em 2017, foi realizada a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT
que tem como objetivo a redução nos índices de absenteísmo por doenças, aumento da
produtividade da empresa, prevenção de doenças crônicas e do trabalho, atendimento
à legislação trabalhista e intensificação da cultura de integração e solidariedade entre
os empregados.
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6. Orçamento da Receita e da Despesa
O orçamento da Terracap é estimado, executado, alterado e monitorado de acordo com as
legislações que regem o Orçamento Público. A receita da Companhia, em regra, é de geração
própria, e sua utilização tem como objetivo os investimentos nos seus negócios empresariais,
o financiamento de sua gestão administrativa assim como dar sustentabilidade financeira a
diversos programas e projetos do Governo do Distrito Federal.

6.1. Orçamento da Receita
No Orçamento de Investimentos do Governo do Distrito Federal – GDF, a Receita
Orçamentária totalizava R$ 1.967 milhões. Desse montante, R$ 450,9 milhões, 22,9%
pertencia à Terracap.
A previsão orçamentária era que, do montante total das receitas, 1,98% corresponderiam
a receitas correntes e 98,02%, a receitas de capital. A receita efetiva foi diferente,
verificando-se percentuais de 6,75% para receitas correntes, 93,25% para receitas de
capital, conforme quadro abaixo.

2017
Corrente
Capital
Total

Receitas Estimadas
(em mil)

%

Receitas Autorizadas

Receitas Arrecadadas

(em mil)

(em mil)

%

%

36.054

3,21%

36.054

3,21%

32.677

6,75%

1.123.099

96,79%

1.123.099

96,79%

451.187

93,25%

785.771

100,00%

1.159.153

100,00%

483.863

100,00%

6.2. Orçamento da Despesa
Pelo princípio do equilibrio orçamentário para cada valor de despesa prevista deve existir
uma receita estimada, discriminada por fonte de origem. Assim, despesas e receitas
autorizadas para um determinado ano, são exatamente iguais.

2017

Despesas Previstas
(em mil)

%

Despesas Autorizadas

Despesas Executadas

(em mil)

(em mil)

%

%

Dispêndio

708.225

61,10%

708.225

61,10%

423.166

84,51%

Investimentos

450.928

38,90%

450.928

38,90%

77.560

15,49%

1.159.153

100,00%

1.159.153

100,00%

500.726

100,00%

Total
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Despesas Previstas
(em mil)

Despesas Autorizadas
(em mil)

Despesas Executadas
(em mil)
15%

39%

39%
61%

Dispêndio

Investimentos

61%

Dispêndio

Investimentos

85%

Dispêndio

Investimentos

A Terracap encerrou 2017 com R$ 450,92 milhões de dotação autorizada para os
Investimentos. No decorrer do exercício, a dotação inicial sofreu quatro alterações, todas
por remanejamentos (sem alterar a receita).
Todas as alterações foram realizadas por meio de autorização do Executivo (decretos). As
alterações foram realizadas em conformidade com o estabelecido nas seguintes legislações:
- Art. 43, § 1º, III, da Lei 4.320, de 17/03/64;
- Art. 73, I, ”a”, do Decreto 32.598 de 15/12/2010;
- Art. 8º, I, da Lei 5.796, de 29/12/2016.
Os atos que autorizaram as alterações no Orçamento de Investimento foram os seguintes:
Decreto nº 37.999 de 07/02/2017
Cancela: R$ 18.557.000,00 do PT Execução de Obras de Urbanização.
Cancela: R$ 2.500.000,00 do PT Reforma de Edificações e Espaços Culturais.
Cancela: R$ 15.000.000,00 do PT Infraestrutura Noroeste.
Cancela: R$ 3.977.000,00 do PT Infraestrutura DF.
Suplementa: R$ 19.471.000,00 no PT Construção de Praças e Parques.
Suplementa: R$ 20.563.000,00 no PT Implantação do Parque Burle Marx.
Decreto nº 38.263 de 07/06/2017
Cancela: R$ 1.600.000,00 do PT Implantação de Reserva Indígena Kariri – Xocó do Bananal.
Cancela: R$ 4.300.000,00 do PT Reforma do Autódromo.
Cancela: R$ 8.000.000,00 do PT Execução de Obras de Urbanização pela Companhia Imobiliária de Brasília.
Cancela: R$ 5.200.000,00 do PT Regularização de Parcelamentos Urbanos pela Companhia Imobiliária de
Brasília.
Cancela: R$ 4.000.000,00 do PT Execução de Infraestrutura em Parcelamentos no DF.
Cancela: R$ 1.000.000,00 do PT Execução de Infraestrutura em Parcelamentos no Taquari.
Cancela: R$ 2.500.000,00 do PT Construção de Viaduto.
Cancela: R$ 200.000,00 do PT Construção de Praças Públicas e Parques pela Companhia Imobiliária de Brasília.
Cancela: R$ 700.000,00 do PT Construção de Centro de Triagem de Materiais Recicláveis – Ceilândia.
Cancela: R$ 700.000,00 do PT Construção de Centro de Triagem de Materiais Recicláveis – Plano Piloto.
Cancela: R$ 700.000,00 do PT Reforma de Centro de Triagem de Materiais Recicláveis – SCIA.
Cancela: R$ 700.000,00 do PT Reforma de Centro de Triagem de Materiais Recicláveis – SIA.
Cancela: R$ 3.200.000,00 do PT Revitalização da Torre de TV – Plano Piloto.
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Suplementa: R$ 2.490.000,00 no PT Modernização de Sistema de Informação.
Suplementa: R$ 29.600.000,00 no PT Aquisição e Recuperação de Imóveis pela Companhia Imobiliária de
Brasília.
Suplementa: R$ 100.000,00 no PT Aquisição de Equipamentos pela Companhia Imobiliária de Brasília.
Suplementa: R$ 210.000,00 no PT Consolidação do Sistema de Geoprocessamento pela Companhia
Imobiliária de Brasília.
Suplementa: R$ 400.000,00 no PT Execução de Infraestrutura em Parcelamentos no Parque Tecnológico
Capital Digital.
Decreto nº 38.466 de 01/09/2017
Cancela: R$ 2.012.500,00 do PT Execução de Obras de Urbanização pela Companhia Imobiliária de Brasília;
Cancela: R$ 340.000,00 do PT Revitalização da Torre de TV – Plano Piloto
Cancela: R$ 350.200,00 do PT Execução de Infraestrutura em Parcelamentos no DF;
Cancela: R$ 2.518.900,00 do PT Execução de Infraestrutura em Parcelamentos no Noroeste;
Cancela: R$ 3.073.000,00 do PT Execução de Infraestrutura em Parcelamentos no Taquari;
Cancela: R$ 2.102.250,00 do PT Construção de Centro de Triagem de Materiais Recicláveis – Ceilândia;
Cancela: R$ 2.661.000,00 do PT Reforma de Centro de Triagem de Materiais Recicláveis – SCIA;
Suplementa: R$ 4.609.270,00 ao PT Construção de Praças Públicas e Parques pela Companhia Imobiliária de
Brasília;
Suplementa: R$ 778.780,00 ao PT Elaboração de Projetos pela Companhia Imobiliária de Brasília;
Suplementa: R$ 323.300,00 ao PT Recuperação de Obras de Arte Especiais - Ponte JK;
Suplementa: R$ 150.000,00 ao PT Reforma do Autódromo;
Suplementa: R$ 2.000.000,00 ao PT Reforma de Feiras no DF;
Suplementa: R$ 1.246.500,00 ao PT Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico;
Suplementa: R$ 2.000.000,00 ao PT Regularização de Parcelamentos Urbanos pela Companhia Imobiliária de
Brasília;
Suplementa: R$ 150.000,00 ao PT Reforma de Prédios e Próprios pela Companhia Imobiliária de Brasília;
Suplementa: R$ 1.800.000,00 ao PT Realização da Política Ambiental para Parcelamento do Solo pela
Companhia Imobiliária De Brasília;
DECRETO Nº 38.729 de 20/12/2017
Cancela: R$ 700.000,00 do PT - Reforma do Autódromo;
Suplementa: R$ 700.000,00 ao PT - Execução de Infraestrutura em Parcelamentos no Riacho Fundo II - 4ª
ETAPA.

Do Orçamento de Investimentos, foi realizado um total de R$ 77,56 milhões, o que
representa 17,20% do montante autorizado.
No encerramento do exercício de 2017, o Orçamento de Dispêndio - 2017 totalizou R$
708,22 milhões. No decorrer do exercício orçamentário as despesas correntes sofreram 14
(quatorze) alterações, quase todas elas por Decisões de Diretoria Colegiada (resolução),
sendo uma por Decreto.
As alterações foram realizadas em conformidade com o que estabelece as seguintes
legislações:
- Art. 43, § 1º, III, da Lei 4.320, de 17/03/64;
- Art. 73, II, do Decreto 32.598 de 15/12/2010.
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Do Orçamento autorizado a Empresa realizou financeiramente R$ 423,16 milhões, o que
representa 59,8%. Os atos que autorizaram as alterações foram os seguintes:
Decisão n.º 55 – DIRET de 18/01/2017
Cancela: R$ 1.700.000,00 do PT Manutenção dos Bens Imóveis da Companhia Imobiliária de Brasília;
Cancela: R$ 7.800.000,00 do PT Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária de
Brasília;
Suplementa: R$ 7.500.000,00 no PT Publicidade e Propaganda Institucional;
Suplementa: R$ 2.000.000,00 no PT Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública.
Decisão n.º 111 – DIRET de 09/02/2017
Cancela: R$ 18.384.000,00 do PT Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária
de Brasília;
Suplementa: R$ 18.384.000,00 no PT Manutenção de Áreas Verdes.
Decisão n.º 115 – DIRET de 15/02/2017
Cancela: R$ 4.500.000,00 do PT Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária de
Brasília;
Suplementa: R$ 4.500.000,00 no PT Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação.
Decisão n.º 174 – DIRET de 09/03/2017
Cancela: R$ 1.030.000,00 do PT Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária de
Brasília;
Suplementa: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao PT Ressarcimentos, Indenizações e Restituições;
Suplementa: R$ 1.000.000,00 ao PT Execução de Sentenças Judiciais.
Decisão n.º 198 – DIRET de 22/03/2017
Cancela: R$ 8.500.000,00 do PT Administração de Pessoal da Companhia Imobiliária de Brasília;
Suplementa: R$ 8.500.000,00 ao PT Ressarcimentos, Indenizações e Restituições;
Cancela: R$ 100.000,00 do PT Apoio a Projetos Esportivos;
Suplementa: R$ 100.000,00 ao PT Apoio a Projetos Culturais;
Cancela: R$ 970.000,00 do PT Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária de
Brasília;
Suplementa: R$ 970.000,00 ao PT Concessão de Benefícios a servidores da Companhia Imobiliária de Brasília.
Decisão n.º 350 – DIRET de 30/05/2017
Cancela: R$ 9.000.000,00 do PT Administração de Pessoal da Companhia Imobiliária de Brasília;
Suplementa: R$ 9.000.000,00 ao PT Ressarcimentos, Indenizações e Restituições.
Decisão n.º 406 – DIRET de 05/07/2017
Cancela: R$ 8.558.000,00 do PT Manutenção dos Serviços Administrativos da Companhia Imobiliária de
Brasília;
Suplementa: R$ 8.478.000,00 ao PT Ressarcimentos, Indenizações e Restituições;
Suplementa: R$ 80.000,00 ao PT Ressarcimentos, Indenizações e Restituições.
Decisão n.º 527 – DIRET de 18/08/2017
Cancela: R$ 8.000.000,00 do PT Administração de Pessoal da Companhia Imobiliária de Brasília;
Suplementa: R$ 8.000.000,00 ao PT Ressarcimentos, Indenizações e Restituições;
Cancela: R$ 2.264,00 do PT Execução de Sentenças Judiciais da Companhia Imobiliária de Brasília, natureza
1;
Suplementa: R$ 2.264,00 ao PT Execução de Sentenças Judiciais da Companhia Imobiliária de Brasília,
natureza 3.
Decisão n.º 554 – DIRET de 30/08/2017
Cancela: R$ 200.000,00 do PT Execução de sentenças judiciais da Cia. Imob. de Brasília, grupo de despesa 1;
Suplementa: R$ 200.000,00 ao PT Execução de sentenças judiciais da Cia. Imob. de Brasília, grupo de despesa
3.
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Decisão n.º 604 – DIRET de 20/09/2017
Cancela: R$ 4.000.000,00 do PT Administração de Pessoal da Companhia Imobiliária de Brasília;
Cancela: R$ 1.600.000,00 do PT Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública;
Suplementa: R$ 4.000.000,00 ao PT Ressarcimentos, Indenizações e Restituições;
Suplementa: R$ 1.600.000,00 ao Publicidade e Propaganda Institucional.
Decisão n.º 646 – DIRET de 05/10/2017
Cancela: R$ 652.446,00 do PT Realização de Atividades de Comunicação e Marketing;
Cancela: R$ 1.092.659,66 do PT Apoio a Projetos Esportivos;
Suplementa R$ 1.745.105,66 ao PT Publicidade e Propaganda Institucional.
Decisão n.º 680 – DIRET de 25/10/2017
Cancela: R$ 20.000.000,00 do PT Administração de Pessoal da Companhia Imobiliária de Brasília;
Suplementa: R$ 20.000.000,00 ao PT Ressarcimentos, Indenizações e Restituições.
Decisão n.º 731 – DIRET de 10/11/2017
Cancela: R$ 100.254,00 do PT Execução de Sentenças Judiciais da Companhia Imobiliária de Brasília, natureza
de despesa 1;
Suplementa: R$ 100.254,00 ao PT Execução de Sentenças Judiciais da Companhia Imobiliária de Brasília,
natureza de despesa 3.
Decreto n.º 38.712, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017
Cancela: R$ 10.000,00 do PT Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária de
Brasília;
Suplementa: R$ 10.000,00 ao PT Participação Acionária pela Terracap.

6.2.1. Indicadores de Evolução do Processo Orçamentário
Como houve uma redução na captação de recursos no ano de 2017 em comparação ao ano
de 2016, verificou-se a obtenção de um índice de realização da despesa autorizada em torno
de 43,2%.
Índice de Execução Orçamentária
2007/2017 (em R$ milhão)
Anos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Autorizado 348

605

1.070

1.257

1.261

1.122

2.536

1.815

1.240

963

1.159

Realizado 222
Índice de
63,6%
Execução

266

676

942

696

911

978

1.356

443

626

500

44,0%

63,2%

74,9%

55,1%

81,3%

38,6%

74,7%

35,7%

65,0%

43,2%

Já o índice para investimentos manteve-se em torno de 15,5%, conforme pode ser
observado na tabela e gráfico abaixo, mantendo-se no mesmo patamar dos dois últimos
exercícios.
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Índice de Execução Orçamentária para Investimentos
2007/2017 (em R$ milhão)
Anos

2007

2008

2009

Realizado Total 222
266
676
Realizado para
59
81
379
Investimentos
Índice
de
Execução em 26,5% 30,3% 56,0%
Investimentos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

942

696

911

978

1.356

443

626

500

508

398

596

388

627

71

100

77

53,9%

57,3%

65,4%

39,7%

46,3%

16,0%

16,0%

15,5%

Índice de Execução em Investimentos
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

65,4%
56,0%

53,9%

57,3%

46,3%
39,7%
26,5%

2007

30,3%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16,0%

16,2%

15,5%

2015

2016

2017

7. Carteira de Crédito
A Terracap financia suas vendas de terrenos em licitação e as regras do financiamento variam
de acordo com o tipo de lote, o público alvo e a localização. É desta carteira que provém os
recursos que a Empresa destina ao financiamento de execução de projetos, obras e serviços
nos seus loteamentos, bem como contribui com o Governo na execução de grandes obras e
na implantação de infraestrutura urbana e construção e reformas de equipamentos públicos
de lazer, mobilidade e turísticos do Distrito Federal.
Alienações Ativas (Saldo Devedor)
Anos / Natureza Jurídica

Nº de Contratos

Valor
(em R$ mil)

2014

6.378

1.921.153

2015

6.105

1.738.705

2016*

5.799

1.709.463

2017*

5.736

1.569.654

* Não estão sendo considerados contratos suspensos
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Assim, a Empresa é gestora de uma carteira de crédito de valor significativo. A carteira de
crédito da Terracap encerrou 2017 com 5.736 contratos ativos e um montante de recebíveis
de R$ 1,57 bilhão, assim, houve redução de 8,2% em relação ao valor de 2016. Destaca-se que
o valor apresentado representa o somatório do saldo devedor de todas alienações ativas, em
31/12 dos anos de referência utilizados na tabela acima.

Evolução do Valor das Alienações Ativas
(Saldo Devedor)

Evolução do Nº de Alienações Ativas

6.378

1.921.153

1.738.705

1.709.463

2015

2016

6.105
5.799

2014

2015

2016

1.569.654

5.736
2017

2014

Nº de Contratos

2017

Valor (R$)

7.1. Inadimplência da Carteira de Crédito
Condição dos Valores Financiados

2014

3.154

Valor
Nº de
Saldo
Inadimplentes
Capital
(Valor do
(em R$
Débito)
mil)
1.285.749
3.224

2015

2.744

1.844.598

3.361

918.890

55,05%

33,25%

2.763.488

2016

2.551

1.860.126

3.248

856.038

56,01%

31,52%

2.716.164

2017

2.579

1.507.577

3.157

915.272

55,04%

37,78%

2.422.848

Nº de
Anos / Adimplentes
Categoria
(Saldo
Montante)

Carteira de
Crédito
Total (em
R$ mil)

Valor do
Débito
(em R$
mil

% de
Inadimplência
(Nº de
Contratos)

% de
Inadimplên
cia (Valor
R$)

635.404

50,55%

33,07%

1.921.153

Encontram-se na condição de inadimplentes, ou seja, com atrasos nos pagamentos que
variam desde o primeiro mês até vários anos, 3.157 contratos (55,04%). Entretanto, se a
análise for realizada pelo valor dos contratos, esse percentual cai para 37,78%.
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As tabelas abaixo mostram que o percentual de inadimplência por número de contratos se
manteve estável nos últimos 3 anos. Já a inadimplência por valor dos débitos, apresentou
aumento de 6,9% quando comparado com o período anterior.
Evolução da Inadimplência

Evolução % da Inadimplência
50,55%

55,05%

56,01%

55,04%
918.890

33,07%

33,25%

31,52%

2014

2015

2016

37,78%

635.404

2017

2014

% de Inadimplência (Nº de…
% de Inadimplência (Valor R$)

2015

856.038

2016

915.272

2017

Valor do Débito (R$)

Do total de contratos inadimplentes, 63,6% está negativado, percentual próximo ao
encontrado nos últimos anos.
Negativação dos Inadimplentes
Anos / Categoria

Não Negativados

Negativados

% de Negativados

2014

1.582

1.642

50,93%

2015

1.433

1.928

57,36%

2016

1.108

2.140

65,89%

2017

1.042

1.823

63,63%

Evolução % de Negativados

50,93%

2014

57,36%

2015

65,89%

63,63%

2016

2017

% de Negativados
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8. Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, além do Relatório que sintetiza os atos
da gestão administrativa, foi realizada também uma avaliação consolidada dos resultados das
demonstrações financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei n.º 6.404/76 e com as
demais que a sucederam, em especial as que tratam do processo de convergência às Normas
Internacionais de Contabilidade.
8.1. Resultados Consolidados
DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Descrição

2017

2016

2017 x 2016 (%)

380.672.263,57

340.812.463,52

11,70%

-52.186.091,10

-47.175.549,76

10,62%

328.486.172,47

293.636.913,76

11,87%

-10.135.412,69

-15.916.370,89

-36,32%

318.350.759,78

277.720.542,87

14,63%

-500.622.894,37

-597.500.814,34

-16,21%

-182.272.134,59

-319.780.271,47

-43,00%

246.437.035,68

-201.838.979,02

222,10%

231.096.867,84

306.560.907,14

-24,62%

295.261.768,93

-215.058.343,35

237,29%

-28.066.335,00

-39.507.336,73

-28,96%

267.195.433,93

-254.565.680,08

204,96%

0,53

-0,51

204,96%

Receita Bruta de Venda de Bens e Serviços
(-) Deduções da Receita Bruta
(=) Receita Líquida
(-) Custo de Venda de Bens e Serviços
(=) Lucro Bruto
(+/-) Outras Despesas e Receitas Operacionais
(=) Lucro Operacional
(+/-) Outros Resultados Não-Operacionais
(+/-) Resultado Financeiro
(=) Lucro antes das Provisões Tributárias
(-) Provisões Tributárias
(=) Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício
Lucro / Prejuízo por Ação

8.1.1. Lucro Bruto
O lucro bruto aumentou 14,63% em relação a 2016, atingindo R$ 318,4 milhões, em
função da melhora no desenvolvimento econômico do Brasil com crescimento do PIB e
saída insipiente da recessão, apesar da estagnação do mercado imobiliário. Outro ponto
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que sugeriu este enquadramento de melhor resultado está enquadrado em processos
internos de regularização fundiária que possibilitaram a Terracap ter um melhor
desenvolvimento frente aos seus produtos.

8.1.2. Resultado Operacional (+/-) Resultado não-operacional
A Terracap obteve resultado positivo de R$ 64,2 milhões em 2017, apurado antes do
resultado financeiro e provisões tributárias. Desta forma, verificou-se que houve uma
melhora das condições operacionais da Companhia, haja vista que em 2016 o resultado
foi de R$ 521,6 milhões negativo.

8.1.3. Resultado Financeiro
Apesar de ter tido uma redução de 24,62% de 2016 para 2017, o resultado financeiro,
ainda, continua positivo na cifra de R$ 231,1 milhões. Resultado este ocorrido em razão
de uma maior variação monetária e de uma menor receita financeira.

8.1.4. Lucro Líquido antes das Provisões Tributárias
O Lucro Líquido antes das Provisões Tributárias aumentou 237,29% em relação a 2016,
somando R$ 295,3 milhões em 2017, devido, principalmente, a uma menor perda em
relação a recuperação de Ativo, sendo do Estádio Nacional em 2016 e da Torre de TV
Digital em 2017.

8.1.5. Lucro Líquido do Exercício
A Terracap encerrou o exercício de 2017, com Lucro de R$ 267,2 milhões, o que
representou um acréscimo (aumento / evolução) em mais de 200% em relação ao ano
de 2016, quando a Companhia obteve um prejuízo de mais de R$ 200 milhões.
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8.2. Receitas
DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Descrição

2017

2016

2017 x 2016
(%)

Receita Operacional Líquida

318.350.759,78

277.720.542,87

14,63%

Outros Despesas e Receitas

59.114.813,69

37.769.743,66

56,51%

Recuperação de Despesas

59.114.813,69

37.769.743,66

56,51%

Outros Resultados Não-Operacionais

394.970.829,46

1.154.697.288,38

-65,79%

930.130,93

727.177,68

27,91%

167.982.827,68

112.101.436,64

49,85%

1.651.106,81

2.045.857,16

-19,30%

224.406.764,04

1.039.822.816,90

-78,42%

231.096.867,84

306.560.907,14

-24,62%

1.003.533.270,77

1.776.748.482,05

-43,52%

Resultado positivo em participação societária
Reversão Provisão p/ Devedores Duvidosos
Outras Receitas
Receitas não operacionais
Resultado Financeiro
Receitas Totais

8.2.1. Volume de Vendas
A receita operacional líquida, que é sinônimo de lucro bruto operacional, de 2017
registrou um aumento de 14,63% em relação a 2016.

8.2.2. Recuperação de Despesa
Em 2017, houve uma recuperação de despesas, sejam judicializados ou por meio de
acordos administrativos, na cifra de R$ 59,1 milhões, o que representou um aumento
de 56,51% em relação a 2016.

8.2.3. Outros Resultados não-operacionais
De 2016 para 2017, os outros resultados não-operacionais obtiveram uma redução de
65,79%, motivados, principalmente, por uma redução abrupta da provisão para perda
em relação a recuperação de ativos, apesar de que a receita vinculada a participações
societárias, a perda com devedores duvidosos e a receita de serviços e taxas tenham
sido mantido, aproximadamente, constantes.
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8.2.4. Resultado Financeiro
Apesar de ter tido uma redução de 24,62% de 2016 para 2017, o resultado financeiro,
ainda, continua positivo na cifra de R$ 231,1 milhões. Resultado este ocorrido em razão
de uma maior variação monetária e de uma menor receita financeira.
8.3. Despesas
DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Descrição

2017

2016

2017 x 2016
(%)

Outras Despesas e Receitas (-) Recuperação de Despesas Operacionais

559.737.708,06

635.270.558,00

-11,89%

Outros Resultados Não-Operacionais

148.533.793,78

1.356.536.267,40

-89,05%

Perdas Eventuais

68.723.112,55

3.979.249,13

1.627,04%

Provisão p/ Reduçao do Valor Recuperável do Ativo

79.810.681,23

1.352.557.018,27

-94,10%

Provisões Tributárias
Despesas Totais

28.066.335,00

39.507.336,73

-28,96%

736.337.836,84

2.031.314.162,13

-63,75%

8.3.1. Outras Despesas e Receitas
O conjunto de despesas administrativas operacionais, excluindo-se, somente, a
recuperação de algumas despesas via acordos, totalizaram, em 2017, R$ 559,7 milhões,
apresentando uma pequena redução de 11,89% em relação a 2016.

8.3.2. Outros Resultados não-operacionais
As perdas eventuais tiveram um crescimento considerável de 2016 para 2017,
apresentando um índice de 1.627,04%.
Por outro lado, a provisão para redução do valor recuperável do ativo teve uma redução
significativa de 94,10% de 2016 para 2017. Isso deu-se em razão da recuperação do
Estádio Nacional de Brasília – Mané Garrincha em 2016, e da Torre de TV Digital em
2017.

Relatório da Administração 2017 - Terracap

44

8.3.3. Provisões Tributárias
As provisões tributárias correspondem ao Imposto de Renda – Pessoa Jurídica e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de forma postergada, ou seja, está registrado,
mas seu pagamento e registro efetivo se dará a posteriori ao fechamento do balanço
anual. Desta forma, as provisões tributárias, de 2016 para 2017, tiveram uma redução
de 28,96%, sendo que, em 2017, o valor registrado diferidamente foi de R$ 28,1 milhões.

8.3.4. Detalhamento das Despesas
Despesas Administrativas e Operacionais por Grupos
Grupos de Despesas
Despesas com Pessoal
Honorários da Administração
Despesas com pessoal
Despesas Administrativas Gerais
Despesas com transporte
Divulgação e Publicidade
Despesas com informática
Despesas com o local
Impostos, taxas e contribuições.
Restituição (Devolução) de Receitas
Restituição de Receita Operacional do Exercício
Despesas com operacionalização da empresa
Doações de Terrenos
Obras e Serviços em Loteamentos Implantados
Obras e Serviços em Áreas não loteáveis
Despesas operacionais com GDF e União
Encargos de Depreciação e Amortização
Provisão de contingência
Pis / Cofins Diferido
Provisões Tributárias
Perdas Eventuais
Provisão para Reduçao do Valor Recuperável do Ativo

2017

2016

374.178.903,64

349.047.200,64

4.989.388,16

6.615.012,64

379.168.291,80

355.662.213,28

32.857.604,21

48.934.431,56

1.566.582,98

895.517,79

17.563.434,91

20.117.174,59

9.369.395,34

8.431.860,22

12.896.560,47

11.135.785,99

3.298.655,69

2.701.293,83

1.428.226,91

9.883.143,22

65.804,95

10.582.275,86

79.046.265,46

112.681.483,06

27.635.850,51

50.305.093,58

22.453.462,95

66.851.310,51

18.387.533,75

11.612.466,25

68.476.847,21

128.768.870,34

5.413.116,40

18.401.738,04

18.790.798,10

7.706.892,81

8.842.389,09

12.049.360,47

28.066.335,00

39.507.336,73

68.723.112,55

3.979.249,13

79.810.681,23 1.352.557.018,27

2017 x 2016
(%)
7,20%
-24,57%
6,61%
-32,85%
74,94%
-12,69%
11,12%
15,81%
22,11%
-85,55%
-99,38%
-29,85%
-45,06%
-66,41%
58,34%
-46,82%
-70,58%
143,82%
-26,62%
-28,96%
1.627,04%
-94,10%

Despesas com provisões, perdas, encargos e amortizações

209.646.432,37 1.434.201.595,45

-85,38%

Despesas totais

736.337.836,84 2.031.314.162,13

-63,75%
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As despesas totais da Terracap, que são compostas por Despesas com pessoal, Despesas
com operacionalização da empresa, Despesas operacionais com GDF e União e Despesas
com provisões, perdas, encargos e amortizações, no exercício de 2017 totalizaram R$
736,3 milhões, registrando uma redução de 63,75% em relação a 2016. Cumpre destacar
que os gastos com pessoal tiveram um pequeno aumento de 6,61%, tendo em vista a
efetivação do PDI – Programa de Desligamento Incentivado, no entanto, conforme
destacado no item “5.6. Gestão de Pessoas” do presente relatório, as despesas
contábeis teriam uma redução significativa se desconsideradas as despesas
extraordinárias, que é o caso do PDI, gasto esse que se figura temporário em razão de
da redução do quantitativo de empregados que gerará redução futura nas despesas.
De acordo com a composição dos grupos de despesas, a despesa com pessoal perfaz os
gastos com pessoal (empregados, terceirizados e requisitados) e os gastos com os
honorários da Administração da Companhia.
As despesas administrativas gerais, as despesas com transporte, as despesas com
divulgação e publicidade, despesas com impostos, taxas e contribuições, despesas com
informática, despesas com o local e despesas com restituição (devolução) de receitas
compõem as despesas com a operacionalização da empresa que, em 2016, resultaram
no valor de R$ 112,7 milhões, em 2017, alcançaram R$ 79,5 milhões, proporcionando
uma redução de 29,85%.
As despesas com doações de terrenos, as despesas com obras e serviços em
loteamentos implantados e as despesas com obras e serviços em áreas não-loteáveis
compõem as despesas operacionais com GDF e União que obtiveram, em 2016, R$ 128,8
milhões em gastos, sugerindo uma redução de 46,82% para 2017 com R$ 68,5 milhões.
A recuperação de despesas, com encargos de depreciação e amortização, provisão de
contingência, PIS / COFINS diferido e provisões tributárias, compõem as despesas com
provisões, perdas, encargos e amortizações obtendo redução de 85,38% de 2016 para
2017.
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8.4. Teste de Impairment
O Teste de Impairment se define com a inclusão dos gastos que são diretamente
atribuíveis à aquisição do ativo, considerando:
 Custo de materiais e mão de obra direta;
 Quaisquer outros custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e
condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida
pela Administração;
 Custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão
localizados;
 Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado;
 Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela
diferença entre os recursos líquidos advindos da alienação e o valor contábil do item),
são reconhecidos em outras receitas / despesas operacionais no resultado.
A utilização desse teste ocasionou a geração de uma Despesa com Provisão para
Redução do Valor Recuperável do Ativo (Torre de TV Digital) no valor de R$
79.810.681,23 (setenta e nove milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e oitenta e
um reais, e vinte e três centavos), em 2017. Portanto, tal despesa com referências
em 2016 e 2017 distintas, diminuiu consideravelmente o resultado da Companhia.
O Teste de Impairment se justifica pelo Pronunciamento Técnico do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis 28, Item 62 que trata acerca:
“62. Até a data em que o imóvel ocupado pelo proprietário se torne propriedade
para investimento escriturada pelo valor justo, a entidade deprecia a propriedade e
reconhece quaisquer perdas por redução no valor recuperável (impairment) que
tenham ocorrido. A entidade trata qualquer diferença nessa data entre o valor
contábil da propriedade de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 27 e o seu
valor justo da seguinte forma:
(a) qualquer diminuição resultante no valor contábil da propriedade é reconhecida
no resultado. Porém, até o ponto em que a quantia esteja incluída em reavaliação
anteriormente procedida nessa propriedade, a diminuição é debitada contra esse
excedente de reavaliação;
(b) qualquer aumento resultante no valor contábil é tratado como se segue:
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(i) até o ponto em que o aumento reverta perda anterior por impairment
dessa propriedade, o aumento é reconhecido no resultado. A quantia
reconhecida no resultado não pode exceder a quantia necessária para repor
o valor contábil para o valor contábil que teria sido determinado (líquido de
depreciação) caso nenhuma perda por impairment tivesse sido reconhecida;
(ii) qualquer parte remanescente do aumento é creditada diretamente no
patrimônio líquido, em ajustes de avaliação patrimonial, como parte dos
outros resultados abrangentes. Na alienação subsequente da propriedade
para investimento, eventual excedente de reavaliação incluído no patrimônio
líquido deve ser transferido para lucros ou prejuízos acumulados, e a
transferência do saldo remanescente excedente de avaliação também se faz
diretamente para lucros ou prejuízos acumulados, e não por via da
demonstração do resultado.”

Tendo em vista a utilização desse Teste de Impairment, e, ainda, seguindo orientação
do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 28, Item 62,
houve uma reclassificação de algumas propriedades para investimento.
8.5. Reclassificação de propriedade para Investimento
Quando o uso da propriedade muda de ocupada pelo proprietário para propriedade
para investimento, a propriedade é mensurada ao seu valor justo e reclassificada
como propriedade para investimento.
Qualquer ganho resultante dessa mensuração é reconhecido no resultado na medida
em que o ganho reverta uma perda anterior por redução ao valor recuperável na
propriedade específica, sendo que qualquer ganho remanescente é reconhecido
como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido, e apresentado na conta
de ajustes de avaliação patrimonial. Qualquer perda é reconhecida imediatamente
no resultado.
Para fins de determinação do valor justo de reclassificação da propriedade para
investimento, tal valor é baseado no mercado, e o valor estimado pelo qual uma
propriedade poderia ser negociada na data da avaliação entre partes conhecedoras
e interessadas em uma transação sob condições normais de mercado.
Na ausência de preços correntes no mercado ativo, as avaliações são preparadas
através da consideração do valor dos fluxos de caixa agregados estimados do
arrendamento da propriedade. A taxa de desconto que reflita determinados riscos

Relatório da Administração 2017 - Terracap

48

inerentes nos fluxos de caixa então é aplicada nos fluxos de caixa anuais líquidos para
chegar à avaliação da propriedade.
As avaliações refletem, quando apropriado, o tipo de arrendador efetivamente
ocupando o imóvel ou do responsável por honrar os compromissos do arrendamento
ou do arrendador que provavelmente estará ocupando o imóvel após o período de
em que o imóvel ficou vago, a alocação das responsabilidades de manutenção e
seguro entre a Companhia e o locatário, e a vida econômica remanescente da
propriedade. Quando revisões ou renovações do arrendamento estão pendentes e
incluem aumentos previstos referentes à devolução da propriedade, assume-se que
tais avisos, e quando apropriado contra-avisos, tenham sido providos de maneira
válida e dentro do tempo apropriado.
A Companhia não realizou, nos últimos anos, estudos que determinem o valor justo
das propriedades registradas como para investimento até 2016.
Desta maneira, o grupo de Glebas 03, 05 a 07 e 09 do Setor Habitacional Jóquei,
transferido de estoques para Propriedade para Investimento em 2016, após
manifestação formal da Companhia, por meio de aprovação formalizada em Decisão
de Diretoria Colegiada, sofreu reavaliação, em 2017, conforme laudo de avaliação n.º
10.314/2017, emitido pela CVI – Câmara de Valores Imobiliários do Distrito Federal,
tendo seu valor reduzido em R$ 52.300.000,00 (cinquenta e dois milhões, e trezentos
mil reais).
Os bens avaliados ao valor justo, já classificados como propriedade para
investimento, tiveram o ajuste decorrente da avaliação reconhecido em Ajuste de
Avaliação Patrimonial, diretamente no Patrimônio Líquido.
Parte da Fazenda Papuda I e o Setor Habitacional e Parque de Exposições da Granja
do Torto foram transferidas de estoques para Propriedade para Investimento em
2017, após manifestação formal da Companhia, por meio de aprovação formalizada
em Decisão de Diretoria Colegiada, informando que estes imóveis deviam ser
destinados e mantidos no ativo com a finalidade de valorização do capital,
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caracterizando-se, de forma inconteste, como um investimento de longo prazo, não
tendo a intenção de venda desses bens num futuro próximo ou utilizá-los para fins
administrativos.
O valor da receita reconhecida foi de R$ 217.594.207,04 (duzentos e dezessete
milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e sete reais, e quatro centavos)
para parta da Fazenda Papuda I e de R$ 58.796.957,00 (cinquenta e oito milhões,
setecentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais) para Setor
Habitacional e Parque de Exposições Granja do Torto.
Os bens foram mensurados pelo valor justo e a diferença entre o valor justo e o
contábil foi registrada diretamente no resultado. Ressalta-se que os bens do estoque
são subavaliados, por terem sido adquiridos por meio de doação, na criação da
empresa e não terem sido avaliados na adoção inicial dos CPC – Comitês de
Pronunciamentos Contábeis.
A utilização desse procedimento para reclassificação de propriedade para
investimento ocasionou a geração de uma Receita não-Operacional no valor de
R$ 224.091.164,04 (duzentos e vinte e quatro milhões, noventa e um mil, cento e
sessenta e quatro reais, e quatro centavos). Essa receita aumentou razoavelmente
o resultado da Companhia.
8.6. Impairment x Reclassificação
A contraposição da utilização desses dois procedimentos explicitados acima gerou
consideráveis ganhos e perdas ao resultado da Companhia. Trazendo à tona que se
utilizados isoladamente

trariam

discrepâncias metodológicas contábeis e

institucionais à Companhia.
Por outro lado, caso tais procedimentos não tivessem sido aplicados tanto na
reavaliação da Torre de TV Digital quanto na reclassificação de parte da Fazenda
Papuda I e do Setor Habitacional e Parque de Exposições Granja do Torto, o que não
é o caso por se tratar de normativo contábil, a Terracap teria um resultado
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operacional positivo (LUCRO) de aproximadamente R$ 122.909.247,32 (cento e vinte
e dois milhões, novecentos e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais, e trinta e
dois centavos), demonstrando uma evolução institucional em relação ao cenário de
2016, utilizando-se do mesmo parâmetro, haja vista que, ao se retirar as
formatações contábeis do teste de impairment e de reclassificação para
investimentos

de

ativos,

em

2016,

também,

foi

gerado

lucro

de

R$ 58.178.584,00 (cinquenta e oito milhões, cento e setenta e oito mil, e quinhentos
e oitenta e quatro reais), sugerindo que, de 2016 para 2017, a Terracap teve um
considerável crescimento, instalado pela perspectiva de geração de lucro,
relativamente, de 111,26%.
E, por fim, ressalta-se que tais procedimentos são perenes e constantes, ou seja,
tais rubricas do Imobilizado da Companhia passarão, ainda, por reavaliação /
reclassificação anualmente.

8.7. Balanço Patrimonial

8.7.1. Ativo
A Terracap findou o exercício fiscal de 2017 com R$ 4,85 bilhões em Ativos,
representando um crescimento de 11,28% quando comparado a 2016.
No Ativo Circulante, houve reduções em Caixa e Equivalentes de Caixa, em Cauções e
em Outros Créditos, sendo de 91,21%, 27,99% e 27,93%, respectivamente, quando
comparado 2016 com 2017.
Ainda em 2017, no Ativo Circulante, houve crescimentos, em relação a 2016, nas
rubricas de Créditos de Vendas de Imóveis e Taxas, de Estoques e de Despesas Pagas
Antecipadamente, sendo de 88,08%, 4,36% e 317,52%, respectivamente.
Dessa forma, verificou-se que, ao analisar o Ativo Circulante, a Terracap teve uma
redução drástica nas suas Disponibilidades, representando um cenário de dificuldades
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financeiras. Teve, também, redução em cauções, tendo em vista diminuição dos gastos
com contratos administrativos. Teve leve crescimento no seu volume de vendas de curto
prazo, representando que o cenário mercadológico imobiliário que antes estava em
recessão está se recuperando de maneira discreta.
O seu estoque teve baixíssimo crescimento, considerando constante, em razão de
poucos registros urbanísticos quando comparado 2017 a 2016.
Além disso, pode-se verificar que as despesas pagas antecipadamente tiveram um
crescimento vertiginoso, o que indica que a Terracap se apropriou muito mais, em
termos de competência, da utilização de ativos.
Ao se tratar do Ativo Não-Circulante, constatou-se que houve redução, apenas, no
Imobilizado da Companhia, com uma diminuição de 31,08%, de 2016 para 2017.
Por outro lado, ainda analisando o Ativo Não-Circulante de 2017, verificou-se que houve
crescimento no Realizável a Longo Prazo, nos Investimentos e no Intangível, sendo de
7,13%, 19,12% e 7.009,19%, respectivamente.
Desta maneira, podemos compreender que a Terracap reduziu seus custos com o
patrimônio, seja através da venda ou da baixa de tais ativos.
Proporcionou, assim, um volume de vendas maior, quando comparado 2016 com 2017,
ressaltando que se teve um crescimento nas vendas a prazo.
Ainda, assim, verificou-se um crescimento em seus investimentos e em seu intangível,
representado por um crescimento em investimentos não-societários e em cessões de
uso de material de informática.
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ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

2017

2016

2017 x 2016 (%)

1.145.053.105,73

938.041.452,40

22,07%

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

9.400.304,95

106.962.892,65

-91,21%

CAUÇÕES

7.225.950,94

10.035.318,61

-27,99%

CRÉDITOS DE VENDAS DE IMÓVEIS e TAXAS

654.081.112,68

347.773.353,53

88,08%

ESTOQUES

421.500.828,42

403.876.725,66

4,36%

49.422.981,37

68.573.573,22

-27,93%

3.421.927,37

819.588,73

317,52%

3.704.827.875,28

3.420.362.118,57

8,32%

2.118.647.651,10

1.977.660.723,91

7,13%

1.757.190.450,36

1.722.455.193,85

2,02%

361.457.200,74

255.205.530,06

41,63%

1.403.154.432,23

1.177.917.832,49

19,12%

182.487.270,76

264.775.987,17

-31,08%

538.521,19

7.575,00

7.009,19%

4.849.880.981,01

4.358.403.570,97

11,28%

OUTROS CRÉDITOS
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
OUTROS CRÉDITOS
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL
TOTAL DO ATIVO

8.7.2. Passivo
A Terracap findou o exercício fiscal de 2017 com R$ 2,64 bilhões em dívidas (capital de
terceiros) e com R$ 2,20 bilhões em capital próprio, representando um crescimento de
8,01% e de 15,46% quando comparado a 2016.
No Passivo Circulante, houve reduções em Provisão para Férias e Encargos, Provisão
para Licença Administrativa e Encargos, Cauções em Espécie, Recebimento da Venda
Antecipada de Imóveis e Outros Débitos, sendo de 32,00%, 42,02%, 16,97%, 55,41% e
0,02%, respectivamente, quando comparado 2016 com 2017.
Ainda em 2017, no Passivo Circulante, houve crescimentos, em relação a 2016, nas
rubricas de Fornecedores, Obrigações Sociais, Tributárias e Estatutárias, Indenizações
Trabalhistas, Programa de Desligamento Incentivado, Dividendos e Juros sobre Capital
Próprio a Pagar, Valores em Consignação e Credores Diversos, sendo de 10,79%, 0,95%,
52,48%, 367,81%, 6,46%, 16,53% e 3.138,31%, respectivamente.
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Dessa forma, verificou-se que, ao analisar o Passivo Circulante, a Terracap teve redução
em gastos com férias, licença administrativa e encargos vinculados em razão da
diminuição do quadro de empregados ativos. Teve, também, redução em cauções em
espécie, tendo em vista, ainda, o baixo volume de propostas concernentes aos editais
de licitação publicadas e administrados por essa Companhia.
Além disso, teve redução no recebimento antecipado de imóveis por passivos
institucionais e recessão, ainda, econômica, apesar de recuperativa, no cenário nacional
e distrital.
Teve leve crescimento em fornecedores, em obrigações sociais, tributárias e
estatutárias, em indenizações trabalhistas, em valores em consignação e em credores
diversos pela falta de disponibilidade financeira volumosa, que proporciona ajustes
dentro do fluxo de caixa da Companhia, além das questões vinculativas aos regimes
inflacionários.
Quanto ao PDI, esta rubrica teve um crescimento elevado quando comparado 2017 a
2016 em razão de que a grande maioria dos empregados inscritos no Programa deram
termo ao seu contrato de trabalho no exercício fiscal de 2017, contudo tal gasto implica
em reduções outras e que não se trata de gasto fixo, sendo pontual e disperso.
Outra rubrica considerada relevante dentro do Passivo Circulante são os dividendos e
juros sobre capital próprio a pagar. Apesar de não ter tido um crescimento de 2016 para
2017 muito grande, tal rubrica é financeiramente volumosa, o que implica em
resoluções futuras com os devidos planos de ação para equalizar tal fator que
representa em mais de dois terços o Passivo Circulante total.
Ao se tratar do Passivo Não-Circulante, constatou-se que houve redução em
indenizações trabalhistas com provisionamento a longo prazo e em tributos federais,
com uma diminuição de 100,00% e de 2,38%, respectivamente, de 2016 para 2017.
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Por outro lado, ainda analisando o Passivo Não-Circulante de 2017, verificou-se que
houve crescimento em PDI e provisão para perda judiciais, sendo de 359,18% e 8,84%,
respectivamente.
Desta maneira, podemos compreender que a Terracap reduziu seus custos com ações
judiciais trabalhistas por meio de acordos e cumprimento de termos de ajuste de
conduta e, apesar de ter reduzido sua divide com tributos federais, tal diminuição foi
muito pequena, considerando, portanto, tal rubrica com valor constante.
Por outro lado, o PDI teve crescimento, também, a longo prazo em razão das
características do Programa e sua durabilidade.
E, também, o provisionamento para perdas judicias teve leve crescimento em razão dos
passivos institucionais em relação aos seus empreendimentos.
Quanto ao PL, verificou-se que teve uma variação única em relação as reservas que
proporcionaram um crescimento de 895,69% de 2016 para 2017, em virtude do acúmulo
da reserva legal para contingência e em razão da retenção de lucros.
PASSIVO

2017

2016

2017 x 2016 (%)

PASSIVO CIRCULANTE

1.501.769.573,22

1.350.730.646,06

11,18%

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1.142.759.577,95

1.097.640.199,38

4,11%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.205.351.829,85

1.910.032.725,53

15,46%

CAPITAL SOCIAL

1.848.848.613,47

1.848.848.613,47

0,00%

28.212.830,27

28.212.830,27

0,00%

328.290.386,11

32.971.281,79

895,69%

0,00

0,00

0,00%

4.849.880.981,02

4.358.403.570,97

11,28%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
RESERVAS
LUCROS ACUMULADOS
TOTAL DO PASSIVO
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8.8. Indicadores Contábeis

8.8.1. Liquidez
Imediata
Verificou-se que, em 2016, o índice foi de 7,92%, e, em 2017, foi de 0,63%. Portanto,
sugere-se que houve uma variação negativa de tal indicador.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Liquidez Imediata da
Terracap demonstra que não há saldo imediato suficiente em Caixa ou Equivalentes de
Caixa para suprirem as suas dívidas de curto prazo, isto é, dentro de um período de 12
meses.
Corrente
Verificou-se que, em 2016, o índice foi de 69,45%, e, em 2017, foi de 76,25%. Portanto,
sugere-se que houve uma variação positiva de tal indicador.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Liquidez Corrente da
Terracap demonstra que, também, não há saldo suficiente em seus ativos de curto
prazo, que seriam bens e direitos que podem dentro de um período de 12 meses se
converterem em Disponível, para suprirem as suas dívidas mais imediatas.
Seca
Verificou-se que, em 2016, o índice foi de 39,55%, e, em 2017, foi de 48,18%. Portanto,
sugere-se que houve uma variação positiva de tal indicador.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Liquidez Seca da Terracap
demonstra que, ao se retirar da base de cálculo do Ativo Circulante seus Estoques, que
seriam os bens e direitos dentro do curto prazo que possuem a menor capacidade se
converterem em Disponível, também, não há saldo suficiente para suprirem os capitais
de terceiros que possuem prazo mais corrente.
Geral
Verificou-se que, em 2016, o índice foi de 119,09%, e, em 2017, foi de 123,41%.
Portanto, sugere-se que houve uma variação positiva de tal indicador.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Liquidez Geral da Terracap
demonstra que, ao se retirar da base de cálculo do Ativo Total seus Investimentos,
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Imobilizado e Intangível, que seriam os bens e direitos com a menor capacidade de
conversão em Disponível, há saldo suficiente para suprir todo o capital de terceiros
desta Companhia, ou seja, a Terracap é capaz, a longo prazo, de saldar a totalidade das
suas dívidas, restando, ainda, quantia suficiente para remunerar o capital investido,
embora não em sua totalidade, de seus acionistas.

8.8.2. Endividamento
Verificou-se que, em 2016, o índice foi de 128,18%, e, em 2017, foi de 119,91%.
Portanto, sugere-se que houve uma variação positiva de tal indicador.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Endividamento da Terracap
demonstra que mesmo utilizando a totalidade de seu capital próprio investido pelos
acionistas para saldar suas dívidas, ainda, haverá credores a serem pagos. Portanto,
apesar de que a relação desse indicador tenha melhorado de 2016 para 2017, a relação
entre o capital de terceiros e o capital próprio apresenta-se de maneira desvantajosa.

8.8.3. Atividade
Giro do Estoque
Verificou-se que, em 2016, o índice foi de 3,94%, e, em 2017, foi de 2,40%. Portanto,
sugere-se que houve uma variação negativa de tal indicador.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Giro do Estoque da Terracap
sugere que foi investido menos para custos de infraestrutura em seus parcelamentos
para empreendimentos em relação ao montante de seu Estoque, que configura parte
de seu patrimônio que possui registro cartorial e está disponível para comercialização.
Giro do Ativo
Verificou-se que, em 2016, o índice foi de 0,00%, e, em 2017, foi de 6,09%. Portanto,
sugere-se que houve uma variação positiva de tal indicador, muito pela razão de que em
2016 foi apurado prejuízo.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Giro do Ativo demonstra o
quanto que a Terracap consegue auferir de rendimento por meio da utilização de seus
Ativos. Desta maneira, embora o índice em 2016 tenha estado zerado em razão do
prejuízo apurado, verificou-se que tal indicador voltou aos patamares anteriores a 2012,
ano este que se teve uma grande captação de recursos em virtude da exploração do
Setor Habitacional do Noroeste.
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8.8.4. Rentabilidade
Margem Bruta
Verificou -se que, em 2016, o índice foi de 94,58%, e, em 2017, foi de 96,91%. Portanto,
sugere-se que houve uma variação positiva de tal indicador.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Margem Bruta demonstra
o quanto se consegue auferir das Receitas Líquidas descontando-se seus custos com
investimentos em infraestrutura. Desta maneira, a Terracap investiu mais em 2016 e
arrecadou menos. Portanto, em 2017, o indicador apresentou uma razoável melhora,
em razão, principalmente, da melhora da arrecadação, haja vista que a diminuição em
seus investimentos não pode ser considerada variável mutativa pela característica
absoluta de seus custos.
Margem Operacional
Verificou -se que, em 2016, o índice foi de 0,00%, e, em 2017, também, foi de 0,00%.
Portanto, sugere-se que não houve variação de tal indicador, em razão de que em ambos
os exercícios foi apurado prejuízo.
Contudo, há que se ressaltar que houve uma considerável melhoria de 2016 para 2017
no resultado das operações desta Companhia, muito porque, em 2016, foi apurado um
prejuízo operacional de R$ 319.780.271,47 (trezentos e dezenove milhões, setecentos e
oitenta mil, duzentos e setenta e um reais, e quarenta e sete centavos), e, em 2017,
obteve-se redução absoluta, no qual gerou para tal exercício um prejuízo operacional
de R$ 182.272.134,59 (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e setenta e dois mil,
cento e trinta e quatro reais, e cinquenta e nove centavos), justificado pelo incremento
na arrecadação em R$ 34.849.258,71 (trinta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e
nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais, e setenta e um centavos), pela redução em
seus custos para investimento em R$ 5.780.958,20 (cinco milhões, setecentos e oitenta
mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e vinte centavos) e pela redução das suas
despesas administrativas e operacionais em R$ 96.877.919,97 (noventa e seis milhões,
oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e dezenove reais, e noventa e sete
centavos).

Margem Líquida
Verificou se que, em 2016, o índice foi de 0,00%, e, em 2017, foi de 81,34%. Portanto,
sugere-se que houve variação positiva de tal indicador, em razão de que, em 2016, a
Terracap apurou prejuízo, diferentemente, em 2017, quando apurou lucro líquido.
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Apesar dos resultados absolutos do indicador de Margem Líquida tenha apresentado
uma substancial melhora, indicando uma recuperação da Companhia, há que se
ressaltar que tal recuperação se deu em razão de outros resultados não-operacionais e
do resultado financeiro da Companhia.
Ou seja, a Terracap conseguiu auferir, em 2017, um resultado positivo, muito pela
contribuição dada, em especial, pelos Resultados Positivos em Participações Societárias,
pela Reversão da Provisão para Devedores Duvidosos, por Receitas Não-Operacionais,
por Receitas Financeiras e por Receitas de Variações Monetárias.
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido
Verificou -se que, em 2016, o índice foi de 0,00%, e, em 2017, foi de 12,12%. Portanto,
sugere-se que houve uma variação positiva de tal indicador, em razão de que, em 2016,
foi apurado prejuízo.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Rentabilidade sobre o PL
demonstra que a Terracap, em 2016, não conseguiu recuperar o seu capital investido,
diferentemente, em 2017, esta recuperação se deu de forma a patamares anteriores a
2012.
Rentabilidade sobre o Ativo
Verificou -se que, em 2016, o índice foi de 0,00%, e, em 2017, foi de 5,51%. Portanto,
sugere-se que houve uma variação positiva de tal indicador, em razão de que, em 2016,
foi apurado prejuízo.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Rentabilidade sobre o Ativo
demonstra que a Terracap, em 2016, não conseguiu dar retorno pela utilização de seus
Ativos, diferentemente, em 2017, a Terracap, ao se utilizar seus Ativos, conseguiu
auferir rendimentos próximos aos auferidos em anos anteriores a 2012.

8.8.5. Investimento
Verificou-se que, em 2016, o índice foi de 0,00%, e, em 2017, foi de 6,57%. Portanto,
sugere-se que houve uma variação positiva de tal indicador, muito em razão de que, em
2016, a Terracap apurou prejuízo.
Com isso, ao analisar os anos de 2016 e 2017, o indicador de Investimento da Terracap
demonstra o quanto se consegue gerar pelo capital investido total, seja próprio seja de
terceiros. Desta forma, verificou-se que, em 2016, não se conseguiu gerar nenhum
rendimento do que havia investido ou do que se tenha pego como empréstimo /
financiamento, em termos genéricos, diferentemente, em 2017, a Terracap conseguiu
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gerar uma remuneração 100% melhor que o ano de 2015 e muito próximo aos anos
anteriores a 2012, que foi um marco em termos de volume de vendas e de arrecadação
para Terracap, por conta do Setor Habitacional Noroeste.
Quadro Resumo
Indicadores Contábeis

2016
(%)

2017 (%)

Fórmula

1. Liquidez
1.1. Imediata

7,92

0,63

Disponibilidades / Passivo Circulante

1.2. Corrente

69,45

76,25

Ativo Circulante / Passivo Circulante

1.3. Seca

39,55

48,18

1.4. Geral

119,09

123,41

128,18

119,91

(Ativo Circulante – Estoques) / Passivo
Circulante
Ativo de curto e longo prazo / Passivo
de curto e longo prazo
Capital de Terceiros / Capital Próprio

3. Atividade
3.1. Giro do Estoque

3,94

2,4

Custo dos produtos vendidos / Estoque

3.2. Giro do Ativo

0

6,09

Lucro Operacional / Ativo Total

4. Rentabilidade
4.1. Margem Bruta

94,58

96,91

Lucro Bruto / Receita Líquida

0

0

Lucro Operacional / Receita Líquida

0

81,34

Lucro Líquido / Receita Líquida

4.4. Rentabilidade s/ o

0

12,12

Lucro Líquido / PL

4.4. Rentabilidade s/ o
ativo
5. Investimento

0

5,51

Lucro Líquido / Ativo

0

6,57

LAIR / Capital Social + Capital Terceiros

2. Endividamento

4.2. Margem
Operacional
4.3. Margem Líquida
PL

9.

Perspectivas 2018
A Terracap, por intermédio do trabalho estratégico da área de regularização rural, vem
fortalecendo as atividades destinadas à regularização dos imóveis rurais, garantindo
melhorias na qualidade de vida da população beneficiada, combatendo à ocorrência de
invasões e parcelamento irregular do solo, fortalecendo o direito ao meio ambiente
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ecologicamente equilibrado e conferindo efetividade ao cumprimento da função social
da propriedade, além de possibilitar ingresso de receitas aos cofres públicos.
Como metas e desafios, permanecem as necessidades de: incrementar a realização do
acertamento fundiário nas fazendas rurais; ampliar o alcance da regularização de forma
a atingir todos ocupantes de áreas públicas rurais no Distrito Federal e conferir
celeridade e transparência aos processos administrativos.
O planejamento estratégico da empresa tem sido revisto pela área de planejamento e
modernização. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos pelos técnicos da Terracap, e
possivelmente em 2018 terá todo o seu mapa estratégico revisado, com a participação
de todo o corpo gerencial da Empresa.
Em 2018, a Terracap planeja arrecadar R$ 517 milhões com suas vendas em licitações,
R$ 192 milhões com parcelas pagas com contratos que estão em vigência (prestamistas
existentes), além de recuperar R$ 77 milhões da carteira de inadimplentes, alcançando
uma receita de alienação de bens imóveis de aproximadamente R$ 786 milhões.
O planejamento de vendas em licitação para 2018 contempla a oferta de imóveis
situados no trecho II do Setor Habitacional do Taquari, o projeto “Habita Brasília”, a área
denominada “28A”, e ainda importantes setores em regularização como º Trecho 1 do
Setor Habitacional de Vicente Pires, a IV Etapa do Setor Habitacional Jardim Botânico, o
Setor Habitacional Bernardo Sayão, Setor Habitacional Arniqueiras e, por fim o principal
empreendimento da Terracap: a 2ª etapa do Setor Habitacional Noroeste.
No caso da receita “Outras Receitas Correntes” composta pela Receita Financeira
(previsão de ganhos sobre o capital investido no mercado) e Outras Receitas
(arrecadação com cobranças de taxas diversas, concessão de direito real de uso,
demarcação, aluguéis e outros serviços prestados pela empresa) – estima-se arrecadar
R$ 11 milhões. Previu-se, ainda, a realização de uma operação de crédito interna no
valor estimado de R$ 40 milhões e de uma externa de R$ 80 milhões ambas com a
finalidade de executar obras de investimento.
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O somatório das 4 receitas orçamentárias totaliza uma arrecadação aproximada de R$
917 milhões para 2018.

10. Agradecimentos
A Terracap agradece aos clientes, fornecedores e governos, o apoio recebido e expressa o
reconhecimento e agradecimento a todos os empregados, sem os quais não seria possível
atingir os números e realizações apresentadas neste relatório.
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