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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Assessoria dos Órgãos Colegiados
Carta n.º 1/2021 - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

Brasília-DF, 14 de abril de 2021

CARTA ANUAL DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA 2021

Em conformidade com o art. 8º, inciso VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a
Diretoria Colegiada subscreve a presente Carta Anual de Governança Corporativa.

Aprovada pela Decisão nº 206, na 3530ª Reunião da Diretoria Colegiada, realizada em
14/04/2021
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IDENTIFICAÇÃO GERAL
1. CNPJ: 00.359.877/0001-73.
2. Sede: Brasília – DF.
3. Tipo de Estatal: empresa pública.
4. Acionista Controlador: Governo do Distrito Federal – GDF.
5. Tipo Societário: S/A de Capital Fechado.
6. Tipo de Capital: fechado.
7. Abrangência de Atuação: regional.
8. Setor de Atuação: imobiliário.
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Ney Ferraz Júnior - Representante do Distrito Federal

Conselheiros
Administração

de

Arthur Cezar da Silva Junior - Representante do Distrito Federal
Aliendres Souto Sousa - Representante dos Empregados
Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro - Representante da União
Mauro Benedito Santana Filho - Representante da União
Marco Aurélio de Almeida Rosa - Representante da União
Ricardo Soriano de Alencar - Representante da União
Izidio Santos Junior - Presidente
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da
Diretoria,
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da
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Governança
Corporativa 2021

Fernando de Assis Bontempo - Diretor Jurídico
Edward Johnson Gonçalves de Abrantes - Diretor de Administração e Finanças
Hamilton Lourenço Filho - Diretor Técnico
Júlio César de Azevedo Reis - Diretor de Comercialização
Kaline Gonzaga Costa - Diretora de Novos Negócios
Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira - Diretor de Regularização Social e
Desenvolvimento Econômico

CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2021 – ANO BASE 2020
1.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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Criada pela Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, a Companhia Imobiliária de Brasília
(Terracap), empresa pública integrante do Complexo Administrativo do Distrito Federal, tem como ﬁnalidade
gerir o patrimônio imobiliário do Distrito Federal, mediante utilização, aquisição, administração, disposição,
incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar, direta ou indiretamente, obras e serviços
de infraestrutura e obras viárias no Distrito Federal. Do seu capital social, 51% pertencem ao DF e 49% à
União.
Por meio da Lei nº 4.586, de 13 d e julho de 2011, foi atribuída à Terracap a função de agência
de desenvolvimento, mediante a proposição, operacionalização e implementação de programas e projetos de
desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal.
A Terracap rege-se, ademais, nos termos de seu Estatuto Social, pelas Leis no 13.303, de 30 de
junho de 2016; nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; nº 12.813, de 16 de maio de 2013; nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e, subsidiariamente, pela legislação aplicável às sociedades por ações.
Entre as principais atividades realizadas pela Terracap, destacam-se:
I. operacionalização das atividades imobiliárias: comercialização de imóveis via licitação
pública ou venda direta – nos casos previstos em lei –, de modo a gerar recursos para
investimento em novos empreendimentos imobiliários, infraestrutura urbana e
desenvolvimento econômico e social, além de contribuir com a regularização fundiária do
Distrito Federal;
II. ﬁnanciamento de grandes obras: a Terracap investe os recursos que arrecada com a venda
de lotes em obras de infraestrutura, conforme suas atribuições legais, executadas de forma
direta ou indireta, por meio de convênios com o GDF. Esses recursos são aplicados em
diversas obras de infraestrutura, inclusive em grandes projetos que contemplam todo o
Distrito Federal, tais como: Ponte JK, Metrô, Feira da Torre, Nova Rodoviária, Torre de
TV Digital, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, obras de infraestrutura entre o
balão do Torto e o do Colorado, Setor Habitacional Noroeste, Setor Habitacional Vicente
Pires, Jardim Botânico III, Setor Taquari Trecho II, Riacho Fundo II, Paranoá Parque e
UnB – Ceilândia, entre outros;
III. estruturação de parcerias com a iniciativa privada para a gestão mais eﬁciente de
equipamentos públicos, como o ArenaPlex, Parque de Exposição da Granja do Torto e
Parque Tecnológico (Biotic);
IV. regularização fundiária mediante venda direta em ARINE, regularização mediante venda
ou concessão de terrenos da Terracap ocupados historicamente por entidades religiosas ou
de assistência social, e venda ou concessão de direito real de uso de terrenos da Terracap
no âmbito de programas de desenvolvimento econômico do Distrito Federal.
Assim, além de ser uma das executoras da política de ordenamento territorial do Governo, a
Terracap é também uma das executoras da política 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 à Terracap, também, a prerrogativa de promover estudos e pesquisas, bem como
promover o levantamento, a consolidação e a divulgação de dados relacionados ao ordenamento urbano, ao
provimento habitacional e ao mercado imobiliário do Distrito Federal.
A receita bruta da Terracap em 2020 foi de R$ 753.127.356,00 (setecentos e cinquenta e três
milhões, cento e vinte e sete mil e trezentos e cinquenta e seis reais) oriundos de receitas de vendas de
imóveis no valor de R$ 716.211.116,00 (setecentos e dezesseis milhões, duzentos e onze mil, cento e
dezesseis reais) e de receita de serviços no valor de R$ 36.916.240,00 (trinta e seis milhões, novecentos e
dezesseis mil, duzentos e quarenta reais).
A receita líquida, apurada após as deduções (principalmente descontos incondicionais
concedidos, vendas canceladas e contribuições sobre a receita bruta), foi de R$ 675.839.839,00 (seiscentos e
setenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais).
1.1. Biotic S.A.
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A Lei Complementar n° 679, de 30 de dezembro de 2002, criou uma zona urbana de uso
controlado, com área de 121,5409 hectares, localizada entre a DF-003, o Parque Nacional e a Granja do
Torto, destinada à implantação do Parque Tecnológico Capital Digital.
A referida lei sofreu alterações pela Lei Complementar nº 923, de 10 de janeiro de 2017, que
passou a denominar o Parque Tecnológico Capital Digital como Parque Tecnológico de Brasília – Biotic,
além de incluir a biotecnologia como um dos setores da tecnologia a serem desenvolvidos.
Posteriormente, a Lei distrital nº 6.140, de 03 de maio de 2018, atribuiu à Terracap a
administração, a implantação, o desenvolvimento e a operação do Parque Tecnológico de Brasília, criando,
assim, a Biotic S.A., subsidiária integral da Terracap.
A viabilização deste novo projeto envolve tanto operações ﬁnanceiras e imobiliárias de
ocupação do espaço quanto a realização de prospecção de novos negócios condizentes com a ﬁnalidade do
desenvolvimento sustentável do Distrito Federal.
Ao longo do exercício de 2018, foram realizadas diversas ações para viabilizar o início das
atividades operacionais da empresa. Como ação estratégica, foram iniciados trabalhos de consultoria
realizados pela Ernest Young Assessoria Empresarial Ltda (EY), com vistas a estruturação organizacional e
operacional do Parque Tecnológico de Brasília - Biotic S.A.
Tal iniciativa teve o intuito de desenvolver competências na preparação de estudos para a
implementação do Parque Tecnológico e ambientes de inovação de Brasília, bem como a estruturação de
transações imobiliárias, baseada nos seguintes modelos de negócio: Parques Universitários, Parques
industriais ﬁnanciados pelo Governo, Venture Capital e Real Estate. No ﬁnal do mês de dezembro de 2018
ocorreu a apresentação da versão preliminar do Plano de Negócios (Business Plan), do Plano de Ocupação
(Master Plan) e do Arranjo Institucional (Legal Opinion).
Em agosto de 2019 a Diretoria Colegiada da Terracap encaminhou o Projeto "Biotic - Parque
Tecnológico de Brasília" para a Biotic a ﬁm de que fosse iniciada a fase de desenvolvimento da estruturação,
com o posterior e consequente início da Fase 1 da estratégia de faseamento, prevista no Business Plan,
apresentado pela Ernst Young Assessoria Empresarial Ltda.
A Biotic S.A. teve em 2019 como uma das atividades destaque, as deliberações acerca de sua
melhor estruturação, a envolver alterações Estatutárias, criação de Regimento Interno, Regulamento Interno
de Licitações e Contratos, tendo o primeiro sido concluído em 2019 e os outros dois em 2020. Outrossim,
2020 foi o ano das deliberações sobre governança corporativa, transparência, práticas de gestão de risco e de
controle interno no âmbito da subsidiária.
A subsidiária promoveu, em 2019, alterações em sua estrutura para criar novos arranjos
institucionais. Entre as criações está a Coordenação de Governança (CGOVE) com duas divisões: Divisão de
Compliance e Gestão de Riscos (DICOR) e Divisão de Comunicação e Eventos (DICOE).
A Coordenação de Governança, a Divisão de Compliance e Gestão de Riscos e a Divisão de
Comunicação e Eventos iniciaram o seu funcionamento em maio de 2020, motivo pelo qual, no ano de 2020,
a Biotic S.A. elaborou sua Carta Anual de Governança, seu Plano de Negócios Anual com mapeamento de
riscos, seu Plano Estratégico para os anos de 2020 a 2024 e, com fundamento no § 3º do art. 11 do Decreto
Distrital n.º 37.967, de 20 de janeiro de 2017, a Companhia aderiu ao Código de Conduta e Integridade, às
políticas de gestão de pessoas, gestão de riscos, divulgação das informações, transações com partes
relacionadas e porta-vozes, bem como ao comitê de ética, ao canal de reporte e aos sistemas de transparência
da folha de pagamentos com pessoal da Biotic S/A e de agenda da Diretoria que são utilizados na
controladora TERRACAP.
Serão elaboradas em 2021 a Carta Anual de Políticas Públicas, a Carta se Serviços e a
consolidação do Programa de Integridade.
Relata-se, ainda, a publicação do Decreto Distrital n.º 41.162, de 1º de setembro de 2020, que
homologou o plano de ocupação de Uso e Ocupação do Parque Tecnológico de Brasília – Biotic. A recente
homologação do plano viabiliza que a Biotic S/A dê continuidade à implantação do empreendimento a partir
da captação de recursos com a iniciativa privada.
2.

PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Terracap assume em suas atividades o compromisso com os princípios da Governança

Corporativa:
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I. Transparência: disponibilização, para as partes interessadas, de informações completas e
precisas para a adequada tomada de decisão, não se restringindo àquelas impostas por
disposições de leis ou regulamentos.
II. Equidade: tratamento isonômico de todas as partes interessadas, considerando seus
direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.
III. Prestação de Contas (accountability): os agentes devem prestar contas de sua atuação de
forma clara, concisa e tempestiva, assumindo integralmente as consequências de seus atos
e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito das suas atividades.
IV. Responsabilidade Corporativa: os agentes de governança devem zelar pela viabilidade
econômico-ﬁnanceira da empresa com ética e transparência, pela perenidade da Terracap.

3.

AGENTES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

Na Terracap, todos têm a responsabilidade de garantir que a empresa adote as melhores
condutas de governança, esteja em consonância com as políticas e normas internas e cumpra as exigências
das leis às quais está submetida.
A Assembleia Geral, a Auditoria Interna, a Auditoria Externa, o Comitê de Auditoria, o
Comitê de Elegibilidade Estatutário, a Comissão de Ética, a Controladoria Interna, o Conselho de
Administração, o Conselho Fiscal, o Comitê de Ética, o Comitê de Riscos, a Diretoria Colegiada, a Ouvidoria
e a Corregedoria são importantes agentes da governança corporativa.
4.

POLÍTICAS E PRÁTICAS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Terracap desenvolve um processo de reestruturação destinado a incorporar melhorias e
práticas de governança corporativa, especialmente quanto às determinadas pela Lei nº 13.303/2016. O
Estatuto Social da Terracap prevê um capítulo dedicado exclusivamente à governança e transparência a serem
adotadas pela empresa, que, em 2019, publicou no seu portal eletrônico o Código de Conduta e Integridade, o
Programa de Integridade e a Política de Gestão de Riscos.
Outrossim, no exercício de 2019, foram aprovadas as políticas de governança instituídas pela
Lei nº 13.303/16: Política de Divulgação de Informações, Política de Distribuição de Dividendos, Política de
Transações com Partes Relacionadas, Política de Porta-vozes e Política de Gestão de Pessoas.
Já no âmbito do exercício de 2020, houve a aprovação da Carta Anual de Governança
Corporativa e da Carta Anual de Políticas Públicas do ano em referência, que são anualmente atualizadas.
Além de disciplinar as políticas e práticas de governança por meio dos normativos
supracitados, a Terracap dispõe de uma estrutura organizacional adequada a apoiar as decisões estratégicas
alinhadas à Governança Corporativa, conforme o organograma abaixo descrito:
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Fonte: Elaborado pela DICOP/TERRACAP a partir do Regimento Interno da Terracap. Atualizado em março
de 2021
Sendo: ASSEG - Assembleia Geral dos Acionistas; COEST - Comitê de Elegibilidade
Estatutária; CONAD - Conselho de Administração; COAUD - Comitê de Auditoria; AUDIT - Auditoria
Interna; CONFI - Conselho Fiscal; CPLAM – Coordenação de Planejamento e Organização; DIRET Diretoria Colegiada; ASSOC - Assessoria dos Órgãos Colegiados; OUVID - Ouvidoria; COINT Controladoria Interna; DICOP - Divisão de Compliance; DICOR - Divisão de Corregedoria; DIMOG –
Divisão de Modernização Organizacional; DIPAD - Divisão de Processo Administrativo Disciplinar; DIPLA
– Divisão de Planejamento; DIGER - Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional; DIJUR Diretoria Jurídica; DIRAF - Diretoria de Administração e Finanças; DICOM - Diretoria de Comercialização;
DIRES - Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico; DITEC - Diretoria Técnica;
DINEG - Diretoria de Novos Negócios.
Diversas mudanças foram observadas na estrutura e nas práticas de Governança da companhia,
em especial nos últimos quatro exercícios.
Em 2020 foram promovidas reformas do Estatuto Social da Terracap, bem como outros
instrumentos de governança — Regimento Interno da Terracap, Regulamento Interno de Licitações e
Contratos e Código de Conduta e Integridade.
Destaca-se, ainda, a recente mudança operada na estrutura da Controladoria Interna - COINT,
unidade subordinada diretamente à Presidência, e responsável pela coordenação das providências
administrativas necessárias ao atendimento das demandas relacionadas aos órgãos de controle, bem como das
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ações relacionadas à Gestão de Riscos, Governança, Compliance, Segurança Institucional, Corregedoria e
Processo Administrativo Disciplinar.
Atualmente, a Controladoria é composta por 04 (quatro) unidades orgânicas, quais sejam, a
Divisão de Compliance - DICOP, a Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional - DIGER, a
Divisão de Corregedoria – DICOR, e a Divisão de Processo Administrativo Disciplinar – DIPAD. As últimas
duas unidades orgânicas foram recentemente incorporadas aos quadros da Controladoria Interna, sendo que
com relação à Divisão de Corregedoria, veriﬁca-se que esta retornou à estrutura da COINT, e houve a criação
da Divisão de Processo Administrativo Disciplinar – DIPAD, a quem compete conduzir inspeções,
sindicâncias, PADs e demais procedimentos de correição, dentre outras atividades de apuração.
5.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Programa de Integridade da Terracap teve início no exercício de 2019 e se estenderá por um
período de quatro anos. Compõe um conjunto de medidas com o objetivo de prevenir, detectar e remediar a
ocorrência de fraude e corrupção, pensado e implementado de forma sistêmica, com a aprovação da alta
administração, sob responsabilidade da Controladoria Interna - COINT e a coordenação do Comitê de
Integridade e Governança - CIGOV.
O Programa de Integridade da empresa tem como pilares o apoio da alta administração, a
conformidade, a gestão de riscos, o controle interno e a ética, e será aprimorado continuamente para garantir
sua efetiva aplicação, considerando as boas práticas adotadas pelo mercado e as orientações expedidas pelos
órgãos reguladores.
O programa está disponível no sítio eletrônico da Terracap e dispõe de uma Plano de Ação
para sua implementação e contínuo monitoramento.
6.

ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Além da ﬁscalização e do controle exercidos pelo Conselho de Administração, pelo Conselho
Fiscal e pelo Comitê de Auditoria, a Terracap conta com a estrutura de Controle Interno e Gerenciamento de
Riscos composta pela Controladoria Interna - COINT, unidade subordinada diretamente à Presidência, e pela
Auditoria Interna - AUDIT, vinculada diretamente ao Conselho de Administração.
A COINT é responsável pela coordenação das providências administrativas necessárias ao
atendimento das demandas relacionadas aos órgãos de controle, bem como das ações relacionadas às suas
unidades orgânicas. A Controladoria é composta por 04 (quatro) divisões: a Divisão de Compliance, a
Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional, a Divisão de Corregedoria e a Divisão de Processo
Administrativo Disciplinar.
À Divisão de Compliance, conforme Regimento Interno, compete: monitorar e avaliar as ações
relacionadas ao compliance; ﬁscalizar a conformidade contábil e processual da Terracap, de acordo com as
normas vigentes; disseminar a cultura do controle primário de conformidade; avaliar e propor a edição e
alteração de normas organizacionais; propor políticas e programas que incentivem gestores e empregados a
denunciar suspeitas de fraude e outras irregularidades; alinhar a função de Compliance aos objetivos
estratégicos, missão e visão da Terracap; propor e implementar melhorias nos mecanismos de controles
internos; zelar pela aderência e a gestão tempestiva da aplicabilidade de leis, regras e normas, bem como o
atendimento aos parâmetros de transparência; fomentar a cultura de prevenção a corrupção, fraudes,
irregularidades e riscos, por meio do apoio aos colaboradores na aplicação de procedimentos de controle
interno e ações corretivas de conformidade; monitorar e avaliar a aplicação e a efetividade da norma de
Compliance e promover o aperfeiçoamento contínuo do controle primário e eventuais recomendações e
atualizações aos instrumentos de conformidade.
À Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional, consoante Regimento Interno cabe:
monitorar e avaliar as ações relacionadas à Gestão de Risco; elaborar, atualizar e monitorar, periodicamente,
o plano de gestão de riscos da companhia; monitorar os controles internos relativos a riscos da Terracap,
sugerindo aprimoramentos que visem prevenir impropriedades, prejuízos e fraudes; auxiliar no
monitoramento das políticas de gestão de pessoas, no que se refere à exposição a riscos; gerenciar e
acompanhar as ações relacionadas ao atendimento de demandas externas de órgãos de controle; propor e
disseminar a política de gerenciamento de risco operacional ao pessoal da instituição, em seus diversos
níveis, estabelecendo papéis e responsabilidades e fomentar a elaboração de planos de resposta, quando
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necessário, contendo as estratégias a serem adotadas para assegurar condições de continuidade das atividades
e para limitar graves perdas decorrentes de risco Operacional.
No que tange às responsabilidades da Divisão de Corregedoria instituídas no Regimento
Interno: monitorar e avaliar as ações relacionadas à correição; conduzir investigações preliminares; avocar,
por determinação da Controladoria Interna, inspeções, sindicâncias, processos administrativos disciplinares e
demais procedimentos de correição no âmbito da Empresa; acompanhar e controlar o andamento dos
procedimentos de correição e o cumprimento de medidas disciplinares recomendadas; analisar e propor
julgamento de sindicâncias e processos administrativos, observada a competência do julgamento; conduzir os
processos de tomada de contas especiais; propor, coordenar e controlar o planejamento anual de trabalho de
sua unidade.
Outrossim, são competências da Divisão de Processo Administrativo Disciplinar: conduzir
inspeções, sindicâncias, processos administrativos disciplinares e demais procedimentos de correição no
âmbito da Empresa, respeitados os prazos regulamentares e normativos; observar e cumprir a legislação
vigente, obedecendo aos prazos processuais no desenvolvimento dos trabalhos de apuração; manter uma
atitude de independência, imparcialidade, cautela, zelo, assiduidade e comportamento ético na realização dos
trabalhos apuratórios em sede de procedimentos disciplinares, que assegure a imparcialidade nas fases de
análise, instrução, conclusão e elaboração de relatório; executar as atividades de apuração das infrações
disciplinares em obediência aos princípios constitucionais e conforme as orientações técnicas da
Controladoria Interna e da Controladoria-Geral do Distrito Federal, de modo a permitir o juízo de
convencimento da verdade real por parte da autoridade julgadora; elaborar relatório de procedimento
disciplinar que contenha linguagem concisa e observância aos aspectos de objetividade, convicção, clareza,
integridade, coerência, oportunidade e conclusão; obter, organizar e manter em arquivo, em ordem
cronológica, os documentos de trabalho, de acordo com a forma e o tipo de procedimento disciplinar,
identiﬁcando seu objeto e numeração, visando fundamentar e comprovar as evidências e fatos apontados no
relatório elaborado, caso necessário; proceder aos registros estatísticos, mantendo-os atualizados.
Cumpre também elencar que a Auditoria Interna, subordinada ao CONAD, é responsável por:
realizar as auditorias, observando as diretrizes traçadas pelos órgãos superiores, com base na legislação
vigente; apurar as denúncias que lhe são encaminhadas; avaliar a observância, adequação e aplicação das
orientações dos órgãos de controle; monitorar, mediante planos de providências, as recomendações e
determinações de órgãos de controle, auditoria interna e auditoria independente; zelar pela adequação do
controle interno, pela efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e pela
conﬁabilidade do processo de coleta, mensuração, classiﬁcação, acumulação, registro e divulgação de eventos
e transações, visando ao preparo das demonstrações ﬁnanceira.
Nos termos da lei, a Terracap submete-se a trabalhos de auditoria independente, a qual, entre
outras responsabilidades, avalia e audita os controles internos operacionais, administrativos, ﬁnanceiros e
tecnológicos, que guardam relação com os exames das Demonstrações Contábeis, emitindo relatórios
trimestrais, semestrais e anuais, com indicação de procedimentos para correção de eventuais
desconformidades veriﬁcadas.
Ademais, o controle interno da empresa não se limita a essa estrutura organizacional, pois
compreende, em essência, o plano de organização e todos os métodos e as medidas adotados para
salvaguardar seus ativos, veriﬁcar a exatidão e ﬁdelidade dos dados contábeis, desenvolver a eﬁciência nas
operações e estimular o prosseguimento das políticas executivas1. Trata-se, portanto, de atividade realizada
por todas as áreas da empresa.
Em 2019 e em 2020, a Controladoria Interna – COINT conduziu e orientou diversas áreas da
empresa quanto aos principais mecanismos e procedimentos a serem implementados para o desenvolvimento
e a consolidação do arcabouço normativo e legal no quesito Governança Corporativa, sobretudo no que
concerne àqueles determinados pela Lei n° 13.303/2016.
É importante destacar que durante o exercício de 2020, a COINT desenvolveu atividades que
tiveram como foco a observância aos princípios de Governança Corporativa no âmbito da Terracap, atuando
de forma preventiva por meio de diagnósticos e planos de ações para a correção de situações indesejáveis.
Essas ações contribuíram, sobretudo, para a conformidade dos processos, aprimoramento de procedimentos e
melhorias dos controles primários. Ademais, a COINT faz o acompanhamento das providências adotadas em
decorrência das recomendações dos órgãos de controle externo: TCDF, CGDF, MPDFT e PGDF.
No que diz respeito à institucionalização da Gestão de Risco, foi criada a unidade orgânica
Divisão de Gestão de Riscos - DIGER dentro da Controladoria Interna em 2018, a qual compete implementar,
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=68504443&infra_sistema=1000001…
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no âmbito da Terracap, as atividades relacionadas à Gestão de Riscos.
O Comitê de Gestão de Riscos - COGER, por sua vez, tem suas atribuições deﬁnidas pela
Política de Gestão de Riscos, foi constituído em 2018 com o objetivo de acompanhar a gestão integrada de
riscos, validar e revisar periodicamente a matriz de riscos da empresa, bem como a estrutura de controle
interno e as ações tomadas para: minimizar a ocorrência de eventos que comprometam a realização de
objetivos; promover assuntos estratégicos e operacionais no processo de gestão de riscos; levar ao
conhecimento das Diretorias Executivas as análises dos riscos priorizados para apoiar a tomada de decisões.
São realizadas pelo COGER reuniões mensais ordinárias e, quando necessário, são feitas
extraordinárias. Em 2020, foram promovidas 15 reuniões. O referido Comitê conta com representantes da
Divisão de Gestão de Riscos, um de cada unidade da Presidência e das Diretorias.
A Metodologia de Gestão de Riscos, aprovada em 2019, estabeleceu o processo de
gerenciamento de riscos na Terracap, contemplando as etapas de identiﬁcação, avaliação da severidade,
priorização e implementação de respostas.
Um ponto a ser destacado foram as reuniões técnicas realizadas em 2020, tanto para
conhecimento do processo de implementação da gestão de riscos da TERRACAP (- Reunião virtual com o
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Apresentação sobre a Implantação
da Gestão de Riscos na Terracap; - SEI 00111-00000008/2019-82, Reunião virtual com o MPDFT Ministério Público do DF - Apresentação sobre a Implantação da Gestão de Riscos na Terracap; - SEI 0011100000008/2019-82), quanto para aperfeiçoamento do sistema de acompanhamento - Reunião técnica com a
CGDF sobre o SAEWEB – SEI 00111-00004363/2020-64.
___________________________
1 Conceito de Controle Interno segundo o Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos
Certiﬁcados.

Ademais, depois de implementados os planos de resposta aos riscos identiﬁcados no
mapeamento de riscos do Processo de Licenciamento Ambiental e dos Riscos do Jurídico, o ano de 2020
contemplou o monitoramento das entregas pactuadas para tais matrizes.
Além disso, foi realizada a entrega da Matriz de Riscos de Projetos Estratégicos, na qual foram
selecionados 9 (nove) projetos da Diretoria Técnica - DITEC com entregas previstas para 2020 para terem
seus riscos identiﬁcados. A citada matriz foi ﬁnalizada em julho de 2020, conforme descrito no Processo SEI
00111-00012430/2019-81.
O monitoramento da referida matriz é feito pela CPLAM, com o envio de relatório trimestral à
DIGER/COINT, sem prejuízo de comunicação de riscos materializados ou que possam ter relevância de
riscos corporativos.
Também por meio da Portaria nº 77/2020-PRESI, foi constituído Grupo de Trabalho para a
elaboração da Matriz de Riscos Corporativos. O trabalho desenvolvido consta do Processo SEI nº 0011100004555/2020-71 e o Relatório Final já foi apresentado em dezembro de 2020.
Somada a tais medidas, foi constituído o Grupo de Trabalho para a elaboração da Matriz de
Riscos de Integridade, conforme a Portaria nº 84/2020-PRESI. Os trabalhos desenvolvidos encontram-se no
Processo SEI 00111-00004556/2020-15 e, desse trabalho, já foram ﬁnalizadas as etapas 1 (identiﬁcação dos
riscos), a 2 (avaliação de severidade), a 3 (priorização), estando atualmente na fase elaboração dos planos de
resposta.
Quanto à Divisão de Compliance da Terracap – DICOP, criada em 2018, destacam-se, entre as
atividades realizadas pela unidade, a análise e o pronunciamento de conformidade dos processos de licitações,
dispensas e inexigibilidades, convênios, prestações de contas (concessão de diárias e reembolso de passagens
aéreas, suprimento de fundos, patrocínios, convênios), reconhecimento de dívidas e análise da emissão de
certidões de crédito.
Outra importante atribuição da Divisão consiste na avaliação e proposição da edição de normas
organizacionais, tendo como destaques de avaliações realizadas em 2020, a atualização do Regulamentos
Interno de Licitações e Contratações da Terracap, a Norma Organizacional de Regulamentação de Concessão
de Patrocínio e Normativos de Segurança da Informação.
Outrossim, a DICOP auxilia a Ouvidoria Interna a manter atualizado o Canal de Denúncias da
Terracap aos normativos vigentes. Cumpre evidenciar que no exercício de 2020, pelo 5º ano consecutivo, a
Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), responsável por acompanhar e ﬁscalizar o nível de
transparência dos órgãos e entidades do Executivo, premiou a Agência de Desenvolvimento do Distrito
Í
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Federal - Terracap por cumprir a lei distrital de acesso à informação e alcançar 100% do Índice de
Transparência Ativa.
A DICOP também é responsável por monitorar todos os processos incluídos na pauta de
deliberações do Conselho Fiscal - CONFI, com o intuito de analisar a conformidade dos processos que são
submetidos aos Conselheiros, participando, ainda, de todas as suas reuniões. Ademais, a Divisão tem como
incumbência a emissão do exame de conformidade quanto ao procedimento de nomeação dos Conselheiros,
Presidente, Diretores e membros dos Comitês, tanto da Terracap quanto da Biotic S.A., tendo em vista o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei nº 13.303/2016 e nos normativos internos da Terracap.
Em 2020 a equipe da DICOP, juntamente com o Controlador Interno participaram do curso de
Capacitação em Compliance Anticorrupção, promovido pela instituição Legal Ethics Compliance – LEC, no
qual obtiveram a Certiﬁcação CPC-A, idealizada pela LEC em parceria com a FGV Projetos.
Outras atividades de estaque foram realizadas ao longo do exercício de 2020, entre elas a
elaboração da Norma de Compliance, que estabeleceu as diretrizes básicas de Compliance na Terracap para o
cumprimento e execução por todos os colaboradores e parceiros, promovendo um ambiente aderente às leis,
regulamentos e normas internas e externas.
Ademais, a Controladoria, por intermédio da Divisão de Compliance, propôs a
regulamentação, no âmbito da Terracap, dos prazos internos das etapas procedimentais das Licitações (nas
modalidades Presencial e Pregão Eletrônico) e contratação direta por meio de Dispensa ou Inexigibilidade. A
ﬁm de subsidiar a etapa de planejamento nos processos de contratação, auxiliar nas tomadas de decisão e
deﬁnir tarefas claras e prazos céleres às unidades orgânicas envolvidas nos processos elencados, a
DICOP/COINT elaborou 03 (três) cronogramas dos processos de contratação (licitação presencial, pregão
eletrônico, dispensa e inexigibilidade) que foram divulgados no âmbito da companhia.
Impende também destacar que a Controladoria Interna emitiu circulares e orientações para
todos os setores da Terracap, com vistas a cumprir a Lei nº 6.308/2019, que estabelece a “obrigatoriedade de
implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio,
convênio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar,
inclusive decorrente de contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade
de licitação, com a administração pública direta ou indireta do DF, em todas as esferas de poder, com valor
global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).”
6.1
CONTROLES ADOTADOS PARA ASSEGURAR A CONFIABILIDADE DA ELABORAÇÃO
DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para assegurar a conﬁabilidade da elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a Terracap realiza
regularmente diversos procedimentos, como a seguir elencados:
I. controles internos existentes na Gerência de Contabilidade, tendo como exemplos:
segregação de tarefas conﬂitantes, conciliações contábeis, revisões, conferências e controle
de acesso aos sistemas;
II. segregação de funções entre áreas ﬁnanceira/orçamentária e contábil;
III. controle patrimonial;
IV. controle de acesso nos sistemas da empresa;
V. auditorias internas, visando à melhoria dos controles internos;
VI. exame de conformidade de processos;
VII. acompanhamento do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal quanto aos dados
das Demonstrações Financeiras;
VIII. revisão periódica das Demonstrações Contábeis pela Auditoria Independente.
Registra-se que a Controladoria Interna elaborou um Plano de Providências para os
apontamentos realizados pelo Conselho Fiscal da Terracap, a ﬁm de viabilizar o atendimento das demandas
daquele conselho, bem como acompanhar e monitorar os processos críticos da companhia.
Sobre este aspecto, o CONFI elaborou no exercício de 2020 planilha contendo um total de 80
apontamentos, envolvendo questionamentos sobre diversos assuntos. A partir disso, a COINT desenvolve
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planos de providências resultantes de compilação de todos os questionamentos existentes e envia para todas
as áreas responsáveis por prestar esclarecimentos, para que estas possam proferir manifestação e/ou promover
a adoção de providências decorrentes dos apontamentos registrados pelo Conselho.
No que tange à Auditoria Independente, destaca-se que em 2017, 2018 e 2019 foram emitidos
Relatórios de Auditoria sem ressalvas.
No ano de 2020 o Relatório da Auditoria Independente emitiu parecer pela aprovação das
contas, com apenas 01 (uma) ressalva, por limitação de escopo. No fechamento do balanço parcial do 1º
semestre de 2020, havia 04 (quatro) ressalvas, o que evidência as melhorias de gestão da Terracap observada
nos últimos exercícios. A Auditoria Independente ressalvou os registros decorrentes de Desapropriações a
recuperar e outros saldos mantidos aos acionistas, conforme pode ser veriﬁcado abaixo:
[...]
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e ﬁnanceira, individual e consolidada, da Companhia Imobiliária de
Brasília – Terracap, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e
consolidado de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa individuais e consolidados
para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Base para opinião com ressalva
Limitação de escopo Desapropriações a recuperar e outros saldos mantidos aos
acionistas
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 14, a Terracap tem registrado em seus
ativos o valor de R$ 249.978 mil referente a desapropriações a receber por parte de
seu acionista majoritário (Governo do Distrito Federal – GDF), por valores pagos
à terceiros. Adicionalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 29, a
Terracap discute junto ao seu outro acionista minoritário (União), saldos de
aportes ainda não realizados, representados por três fazendas que deveriam ter
sido integralizadas em favor da Terracap, cujo a resolução segue indeﬁnida. Por
ﬁm, conforme descritos nas Notas Explicativas de nº 23 e 29 (a), até 31 de
dezembro de 2020, a Terracap mantém saldos em aberto de dividendos a pagar,
desde o exercício de 2014, não corrigidos monetariamente, no montante de R$
396.720 mil, de forma não proporcional entre os acionistas, uma vez que parcela
desse montante não foi paga à União. Até esse momento, a Administração não
apresentou um plano estruturado quanto ao formato e temporalidade de liquidação
ﬁnanceira desses ativos e passivos registrados pela Terracap.
Não obstante o fato dessas indeﬁnições envolverem seus dois únicos acionistas e,
portanto, sua resolução poderá levar em consideração os potenciais impactos na
Terracap, a incerteza gerada pela não resolução desses temas, potencialmente,
distorce os registros contábeis da Terracap.
Com isso, não nos foi possível concluir sobre a necessidade de se registrar ou não
potenciais ajustes sobre os referidos ativos e passivos mantidos junto aos seus
acionistas, na data-base de 31 de dezembro de 2020.”

7.

FATORES DE RISCO

Conforme Metodologia de Gestão de Riscos da TERRACAP (MGR) v1.0, aprovada em junho de 2019, por
meio da Decisão nº 278-DIRET:
“Os fatores de riscos são as possíveis causas de um evento de risco ou
oportunidade ocorrer, com impacto aos objetivos estratégicos da Instituição. Neste
sentido, ao analisar o contexto do negócio, serão observados fatores de ambiente
externo ou interno originados em entidades ou partes interessadas.”
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Dessa forma, a MGR apresenta os seguintes fatores:
Fatores Externos

Fatores Internos

Ambiental

Pessoal

Causas de catástrofes naturais ou humanas, mudanças
climáticas, atitudes em relação ao meio ambiente,
mudanças em relação à regulação do consumo de energia
etc.

Causas relacionadas aos conhecimentos,
habilidades, atitudes, relações interpessoais,
valores e cultura das pessoas da instituição.

Legal

Processo

Causas relacionadas às leis, regulações e normas.

Causas relacionadas às atividades, tarefas,
políticas ou aos procedimentos; mudanças
nos processos de gestão, operacionais e de
suporte.

Tecnológico

Tecnologia

Causas externas relacionadas à pesquisa e ao
desenvolvimento de atividades, automação e tecnologias;
taxas de mudança ou interrupção de tecnologias.

Causas relacionadas a tecnologias novas,
alteradas e/ou adotadas.

Social

Ativos

Causas relacionadas à expectativa das necessidades da
população e às variações de índices sociais como IDH,
qualidade de vida, taxa de mortalidade, saúde etc.

Causas relacionadas aos ativos, incluindo
ﬁnanças, equipamentos, propriedade e
patentes.

Econômico
Causas relacionadas às variações da economia, como
taxas de juros, inﬂação, taxas de câmbio, disponibilidade
de crédito, crescimento do PIB etc.
Político
Causas relacionadas à natureza e extensão da intervenção
e inﬂuência do governo, incluindo políticas tributárias,
leis trabalhistas, leis ambientais, restrições comerciais,
tarifas e estabilidade política.
Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Públicas
Causas relacionadas a crises, catástrofes ou desastres,
com a probabilidade de perda de vidas, destruição e
grandes danos ou prejuízos estruturais, sociais e
econômicos, por período determinado, e riscos
representados por epidemias, pandemias e demais
categorias congêneres.
Fonte: Elaborado pela DIGER/TERRACAP. Atualizado em março de 2021.
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Sendo assim, todos os fatores de risco são e serão avaliados com base nas categorias citadas.
Como exemplo, abaixo estão relacionados alguns dos principais fatores de riscos da empresa:
I. Fatores de risco relacionados à área ﬁnanceira: a Terracap está sujeita, como empresa pública
exploradora de atividade econômica do ramo imobiliário, aos riscos intrínsecos que existem no
mercado, como por exemplo:
a. crédito: diﬁculdade de obtenção de crédito no mercado, seja para investimentos ou para capital
de giro;
b. liquidez: indisponibilidade de capital necessário ao pagamento de obrigações de curto prazo;
c. frustação de ﬂuxo de caixa: retornos abaixo do esperado nas transações ﬁnanceiras e nos
investimentos;
d. macroeconômico: desaceleração econômica e elevação na taxa de juros podem ter efeitos
adversos no mercado imobiliário;
e. setorial: perspectiva de volatilidade nos preços de materiais relacionados à construção civil, além
da possibilidade de problemas com a oferta e demanda por imóveis.
II. Fatores de risco relacionados à área tecnológica: a tecnologia é fator determinante para o
desenvolvimento econômico, a modernização dos processos, o aumento da competitividade, o
aperfeiçoamento e a inovação na prestação de serviços e produtos. São exemplos de riscos
tecnológicos, aos quais a Terracap está sujeita: diﬁculdade na manutenção e integração entre os
sistemas; segurança e qualidade da informação; deﬁciência na automação de serviços e nos protocolos
de segurança.
III. Fatores de risco relacionados às ações judiciais: devido à natureza das atividades realizadas pela
empresa, que envolvem contratos de venda, desapropriação de terras, concessão de bens públicos, entre
outras, a Terracap, não raramente, ﬁgura como parte em demandas judiciais. A boa gestão de litígios na
empresa é fundamental para sua manutenção. São fatores de risco relacionados à natureza do assunto:
deﬁciência na gestão do portfólio de ações judiciais, no controle de prazos, na orientação de ações
estratégicas e na avaliação de risco na distribuição dos processos; inconsistência no banco de dados dos
processos; fragilidade no controle e acompanhamento das demandas judiciais.
IV. Fatores de risco relacionados à área ambiental: a Terracap, em suas atividades, busca o
desenvolvimento sustentável com responsabilidade ambiental. São exemplos de riscos ambientais
associados às atividades da empresa:
a. diﬁculdade/demora na obtenção de licenças ambientais: para dar início e prosseguimento em
diversos projetos da empresa é necessária a obtenção de licenças ambientais, cuja diﬁculdade ou
demora de obtenção pode gerar prejuízos ﬁnanceiros e ambientais e a perda de prazos;
b. descumprimento de prazos legais, em relação ao desenvolvimento de projetos e ao cumprimento
de condicionantes ambientais;
c. possibilidade de aplicação de multas, em decorrência de descumprimento de condicionantes
ambientais;
d. execução de empreendimentos sem avaliação de custo do licenciamento ambiental;
e. elevado custo de contratações para a realização de estudos ambientais.
V. Fatores de risco relacionados à reputação empresarial e social: por ter como principal atividade a
comercialização de imóveis, a Terracap deve manter sua reputação mercadológica e social para que os
clientes sintam segurança ao investir nos negócios da empresa. São exemplos desses fatores de riscos:
a. falha nas entregas previstas no planejamento estratégico, no prazo e nas condições planejadas;
b. não cumprimento de acordos, por falta de recursos e/ou planejamento;
c. participação direta ou indireta em ações que causem danos ao meio ambiente, com relação à
qualidade técnica e a prioridade do atendimento.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=68504443&infra_sistema=100000…

14/21

20/04/2021

8.

SEI/GDF - 59894609 - Carta

DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

Afetado pela pandemia do coronavírus, o PIB (Produto Interno Bruto) registrou queda de 4,1%
no ano de 2020, quando comparado com o valor de 2019, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística – IBGE, sendo o maior recuo anual em 24 (vinte e quatro) anos. Já inﬂação de 2020
foi de 4,52%, a maior desde 2016, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
divulgado pelo IBGE.
Nesse cenário de paralização da atividade econômica, unido às incertezas causadas pelo Covid
-19, a taxa básica de juros da economia (Selic) ﬁcou deﬁnida em 2% no ano de 2020, menor patamar da série
histórica, na intenção de impulsionar o investimento e o consumo no Brasil.
Essa redução da taxa de juros básica da economia é responsável pela queda das taxas de
ﬁnanciamento de imóveis e, consequentemente, pela valorização dos imóveis, o que explica, em parte, a
resiliência do mercado imobiliário brasileiro no atual período.
Em 2020, em razão das medidas restritivas de combate à pandemia, vários segmentos
produtivos foram paralisados. Entretanto, tanto o Governo Federal como a maioria dos Governos Estaduais e
o Governo do Distrito Federal consideraram o setor da Construção uma atividade essencial, o que foi
fundamental para o mercado imobiliário, considerando que milhares de obras e grandes projetos que estavam
em andamento puderam ter continuidade.
Outro fator relevante observado foi a mudança nas preferências dos indivíduos nas escolhas de
imóveis, alterada por uma tendência de procura por residências que garantam mais comodidade para o
trabalhador que faz Home Ofﬁce, do aluno que estuda em casa e da família que cumpre o isolamento social.
Nesse contexto exposto, a receita bruta da Terracap em 2020 foi de R$ 753.127.356,00
(setecentos e cinquenta e três milhões, cento e vinte e sete mil e trezentos e cinquenta e seis reais) e a receita
líquida, apurada após as deduções (principalmente descontos incondicionais concedidos, vendas canceladas e
contribuições sobre a receita bruta), foi de R$ 675.839.839,00 (seiscentos e setenta e cinco milhões,
oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais).
O valor da Receita Bruta das Vendas de Bens e Serviços de 2020 sofreu decréscimo de 6,4%
quando comparado ao ano de 2019, bem como o valor da Receita Líquida de Vendas foi reduzido em 3,9%.

Fonte: Elaborado pela DICOP/TERRACAP a partir das Demonstrações Contábeis apresentadas pela GECOT/TERRACAP. Atualizado em março de 2021.

O mercado imobiliário no Distrito Federal sentiu o reﬂexo da recessão econômica brasileira
veriﬁcada nos anos de 2014 a 2016, impondo signiﬁcativa diminuição das vendas da Terracap no período
entre 2015 a 2017.
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Destaca-se a que recuperação da receita de vendas da Terracap foi retomada em 2018,
permanecendo relativamente estável nos anos de 2019 e 2020. No exercício de 2020, a receita de vendas foi
auferida principalmente pela comercialização de imóveis, por meio de licitação pública, sendo a principal
atividade ﬁnalística da Terracap.

8.1.

LICITAÇÕES PÚBLICAS – DESEMPENHO FINANCEIRO E OPERACIONAL

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.

LICITAÇÕES PÚBLICAS
Lotes

Lotes

% de

Ofertados
(A)

Alienados
(B)

Venda

2019

1.184

433

36,57%

2020

4.120

583

14,15%

Anos

(B)/(A)

Mínimo
do

Valor

% do Valor
Alcançado

Alienado*

Alcançado*
(D)

(D)/(C)

Nº
de
Participantes

578.988

654.095

113,00%

1.552

538.524

676.177

126,00%

1.679

(C)

* Dados em R$ mil, arredondados.
Fonte: Arquivos da GEVED. Atualizado em março de 2021.

No que diz respeito à comercialização de imóveis por meio de licitações públicas, o quadro
acima resume o desempenho acumulado no ano de 2020.
Em 2020, mesmo diante das diﬁculdades e dos desaﬁos advindos com a pandemia do Covid19, foram alienados, por meio de licitação pública, 583 terrenos localizados em setores diversos e com
destinações variadas, o que representou um aumento signiﬁcativo de 34% no quantitativo de lotes alienados,
quando comparado com os valores de 2019.
O valor total alcançado com as vendas foi de aproximadamente R$ 676.177.000,00 (seiscentos
e setenta e seis milhões e cento e setenta e sete mil reais), correspondendo a um aumento de 3,3% do valor
alcançado no ano de 2019, evidenciando, assim, o bom desempenho da comercialização de imóveis, ainda
que em tempos de crise.
8.2.

PROGRAMA DE VENDA DIRETA

A Gerência de Venda Direta foi criada no começo de 2019. O desenvolvimento do programa
de coordenação de vendas diretas, que faz parte dos objetivos estratégicos da empresa, foi incluído na Meta
Global do Programa de Participação de Resultados de 2019, com o intuito de conferir celeridade à sua
execução.
A Terracap, exercendo a função de Agência de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal e, também, como proprietária de imóveis em áreas passíveis de regularização, tem no seu
Planejamento Estratégico o Programa de Regularização de Áreas Urbanas, como forma de contribuir para a
garantia da regularidade do patrimônio fundiário no Distrito Federal.
Os processos de alienação regidos pela Resolução nº 256/2019 – CONAD, por meio do
Programa de Venda Direta, são conduzidos pela Gerência de Venda Direta - GEVED e pela Comissão de
Venda Direta – COVED, e abrangem os imóveis localizados em Áreas de Regularização de Interesse
Especíﬁco - ARINEs, deﬁnidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/DF, conforme dispõe a
Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, e suas alterações.
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Em 2020, foram lançados dois Editais de Venda Direta, disponibilizando para comercialização
o total de 77 lotes. Desses, cerca de 42% receberam proposta de compra até o ﬁm de 2020, uma vez que o
resultado do ano foi impactado pela pandemia do COVID-19.
Algumas estratégias foram adotadas para minimizar o impacto da pandemia na venda direta: o
aumento do prazo do Edital de chamamento que estava publicado quando do início da pandemia; o contato
com os clientes antigos para sanar pendências e, por conseguinte, gerar mais habilitações - o que possibilitou
645 habilitações de imóveis disponibilizados nos anos de 2017, 2018 e 2019; a alteração da Resolução nº
256/2019, de modo a possibilitar uma melhor adequação do programa de Venda Direta.
Desse modo, durante o exercício 2020, foram habilitadas propostas remanescentes dos editais
2017, 2018 e 2019, que, com as habilitações de 2020, resultaram em um valor de R$ 86.345.058,08 (oitenta e
seis milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e oito reais e oito centavos) de vendas
homologadas.
8.3.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Merecem destaque na Demonstração do Resultado do Período as rubricas apresentadas no
quadro a seguir. Registre-se, por oportuno, que as Demonstrações Contábeis da Terracap, incluindo a
Demonstração do Resultado do Exercício de 2020, serão disponibilizadas, em sua íntegra, no Portal
Eletrônico da empresa.

Fonte: Elaborado pela DICOP/TERRACAP com base no Relatório das Demonstrações Contábeis da GECOT/TERRACAP. Atualizado em março de 2021.

Evidencia-se que, mesmo diante da crise observada em 2020, com as diﬁculdades e os desaﬁos
impostos no cenário da pandemia do Covid-19, o valor do Lucro Operacional da Terracap de 2020 teve
acréscimo de 0,57% quando comparado ao ano de 2019, totalizado o valor de R$ 634.212.268,00 (seiscentos
e trinta e quatro milhões e duzentos e doze mil e duzentos e sessenta e oito reais).
Ressalta-se o aumento das provisões tributárias em 374%, que em 2019 eram na ordem de R$
55.456.340,00 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e trezentos e quarenta reais) e
totalizaram em 2020 no valor de R$ 263.274.756,00 (duzentos e sessenta e três milhões, duzentos e setenta e
quatro mil e setecentos e cinquenta e seis reais).
A Terracap em 2020 apresentou um prejuízo de R$ 75.497.699,00 (setenta e cinco milhões,
quatrocentos e noventa e sete mil e seiscentos e noventa e nove reais), frente ao lucro líquido auferido em
2019 no valor de R$ 230.627.414,00 (duzentos e trinta milhões, seiscentos e vinte e sete mil e quatrocentos e
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quatorze reais). Esse prejuízo observado é contábil e decorreu de ajustes que foram realizados nas
demonstrações da companhia, em sua maioria, em atendimento às orientações da auditoria independente,
sendo que em relação ao desempenho das atividades operacionais da Terracap os resultados foram positivos,
mesmo comparado a 2019.
9.
A CRISE SOCIOECONÔMICA (COVID-19) E SUA REPERCUSSÃO NO ÂMBITO DA
TERRACAP
Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, em março de 2021, o número de pessoas
infectadas pelo coronavírus no mundo já supera a marca de 120 milhões e as mortes globais por Covid-19 já
ultrapassam 2,7 milhões. Além das graves consequências sanitárias, a doença tem forte repercussão
econômica, tanto diante das medidas tomadas para controlar a doença quanto pela mudança no
comportamento da população.
A Organização Mundial de Saúde – OMS declarou em 11/03/2020 que o surto de COVID-19
se elevou à categoria de pandemia mundial. Desde então, o Brasil vem adotando medidas com o objetivo de
diminuir os riscos de contaminação da população.
Na área federal, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, em março de
2021, apontou que questionamentos a respeito de riscos inﬂacionários podem tornar o ambiente desaﬁador
para economias emergentes como o Brasil e que a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia
permanece acima da usual, sobretudo para o primeiro e segundo trimestres deste ano.
No âmbito do Distrito Federal, os efeitos severos em decorrência das ações de contingência
impactaram os mais variados setores, em especial o setor produtivo, da saúde e o social. Houve quedas
expressivas na arrecadação tributária e no faturamento das empresas, com impactos diretos em toda a cadeia
econômica.
A Terracap está inserida no mercado imobiliário do Distrito Federal ofertando diversos
imóveis, de lotes residenciais a grandes empreendimentos imobiliários voltados à área comercial. Os
impactos prospectivos da crise poderão ser observados com o possível aumento da inadimplência de
prestamistas, principalmente dos imóveis comerciais, mas também na área unifamiliar, tendo em vista que
muitas famílias terão redução de suas receitas.
Sob outro prisma, o impacto relacionado a novas vendas também poderá ser relevante, pois,
em momentos de incerteza, pode se veriﬁcar grande retração da demanda, sobretudo em se tratando de
produto com elevado valor, como é o caso dos imóveis.
Diante do cenário atual de incertezas, externas e internas, da queda na atividade econômica, da
sinalização do aumento da inﬂação, do processo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil e no mundo, não é
possível avaliar e precisar, no momento presente, quais serão as proporções do impacto econômico e social da
crise em andamento.
Nessa perspectiva, a Terracap vem construindo sua resiliência corporativa, ao buscar se adaptar
constantemente e minimizar os impactos da atual crise. A companhia vem cumprindo estratégias diversas, no
sentido de buscar a mitigação dos efeitos danosos da recente situação, tanto no contexto interno da empresa
quanto no externo (clientes e sociedade), a exemplo das seguintes providências:
I. comprometimento da alta administração nas tomadas de decisão quanto às estratégias
adotadas para o isolamento social;
II. celeridade nas tomadas de decisões e adequações dos procedimentos internos da Terracap
diante da expedição de atos normativos;
III. manutenção das funções essenciais em andamento;
IV. aumento do suporte e da maturidade do setor de informática da companhia, com vistas a
minimizar os riscos cibernéticos e garantir a proteção de dados;
V. ampliação da comunicação com as partes internas e externas da companhia por meio de email, comunicados, circulares, emissão de relatórios, reuniões virtuais;
VI. entrega de propostas comerciais por meio de sistema eletrônico e drive thru;
VII. substituição do atendimento presencial pela utilização de plataformas on-line e call center;
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=68504443&infra_sistema=100000…

18/21

20/04/2021

SEI/GDF - 59894609 - Carta

VIII. regulamentação e institucionalização do teletrabalho para os empregados e estagiários da
empresa;
IX. implementação do Programa “Terrafácil”, que garante aos clientes prorrogar por até seis
meses as parcelas que ainda estão a vencer, no tocante aos ﬁnanciamentos imobiliários;
X. assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre a Agência de Desenvolvimento do
Distrito Federal (Terracap) e o Banco de Brasília (BRB), com o objetivo de estabelecer
parceria para que a instituição ﬁnanceira possa viabilizar programa especíﬁco de concessão
de ﬁnanciamento a pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como no âmbito do Programa “
SUPERA-DF”,disponibilizar linha de crédito com condições facilitadas e carência de um
ano para o início do pagamento;
XI. estabelecimento de prazo de carência de 90 dias para pagamento de parcelas em setores
especíﬁcos de maior vulnerabilidade;
XII.

ampliação, por mais seis meses, do prazo da campanha de renegociação de dívidas de
taxas de ocupação para empresas que foram beneﬁciadas pelos programas de
desenvolvimento: Proin-DF; Prodecon-DF; Pades-DF; Pró-DF; e principalmente do PróDF II, além de demais concessões de imóveis urbanos com débitos em atraso.

No que tange às Políticas Públicas executadas pela Terracap, é realizado o estabelecimento
contínuo de prioridades e a identiﬁcação de medidas de ajuste de planejamento para que a empresa alinhe sua
capacidade ﬁnanceira com o cenário atual e futuro.
10. DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da Terracap é composto por dez conselheiros. O Conselho
Fiscal é composto por cinco conselheiros e cinco suplentes. A alta administração da Terracap é composta por
cinco Diretores e o Presidente.
Segundo o Estatuto Social da Terracap, cabe à Assembleia Geral de Acionistas ﬁxar o valor da
remuneração dos membros do Conselho de Administração – CONAD e do Conselho Fiscal - CONFI.
Nesse sentido, de acordo com a Ata da 130ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas
da TERRACAP, realizada em 01/03/2000, “o salário dos membros do Conselho de Administração e Fiscal
está ﬁxado em 20% (vinte por cento) da remuneração mensal média da diretoria da empresa.”
Conforme a Ata da 78ª Assembleia Geral Extraordinária, de 12/02/1990, “o valor da
remuneração do Presidente é o salário mais alto da Companhia acrescido de 20% de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor do salário do secretário de Estado.”
A remuneração dos diretores, “é o salário mais alto da Companhia somado a 20% de 90%
(noventa por cento) do salário do presidente da TERRACAP.”
Para a obtenção de informações sobre os valores pagos à título de Remuneração da
Administração, o sítio eletrônico da Terracap fornece dados detalhados, de acordo com o disposto na Lei nº
4.990, de 12 de dezembro de 2012.2
11. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES
Ao longo dos últimos anos, houve um avanço signiﬁcativo da institucionalização da
Governança Corporativa na Terracap, com a adoção de práticas relacionadas à transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa.
Em 2020, a Terracap continuou empreendendo esforços na consolidação das reformas
estruturais signiﬁcativas que reforçaram a governança corporativa da empresa e os respectivos controles
internos e, ainda, mantiveram a Terracap, pelo quinto ano seguido, com o prêmio de empresa 100%
transparente, de acordo avaliação da Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF.
Registra-se, por oportuno, que, em 2020, as estruturas criadas em 2019 para adequação à Lei
13.303/2016 consolidaram seus processos de trabalho e as metodologias seguem sendo cada vez mais
aperfeiçoadas, em prol das regras e boas práticas de governança, por meio da atuação e melhoria contínua dos
controles internos e pela veriﬁcação do cumprimento das obrigações de gestão de riscos e do compliance.
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_______________________________________
2 Link para acesso ao site: https://www.terracap.df.gov.br/ - Caminho > Acesso à Informação/Despesas/Despesas Públicas/Pessoal

O progresso realizado na governança também vem contribuindo intensamente para a gestão de
terras públicas de maneira sustentável, com responsabilidade social, ambiental, econômica e fomentadora de
negócios.
Diante das atuais circunstâncias socioeconômicas, sobretudo após os efeitos provocados pela
crise atual (COVID-19), a Diretoria Colegiada tem adotado ações efetivas para mitigar os impactos interno e
externo, no que tange à proteção do corpo efetivo de colaboradores e perante os clientes da Terracap e toda
sociedade, consolidando a resiliência corporativa da empresa.
As principais ações neste sentido, considerando as decisões tomadas e publicadas até a data de
elaboração deste documento, foram:

I. comprometimento da alta administração nas tomadas de decisão quanto às estratégias
adotadas para o isolamento social;
II. celeridade nas tomadas de decisões e adequações dos procedimentos internos da Terracap
diante da expedição de atos normativos;
III. manutenção das funções essenciais em andamento;
IV. aumento do suporte e da maturidade do setor de informática da companhia, com vistas a
minimizar os riscos cibernéticos e garantir a proteção de dados;
V. ampliação da comunicação com as partes internas e externas da companhia por meio de email, comunicados, circulares, emissão de relatórios, reuniões virtuais;
VI. aprovação da norma de teletrabalho;
VII. facilitação do atendimento ao cliente por meio de plataforma eletrônica;
VIII. realização de licitação de imóveis com uso do sistema drive thru para entrega de propostas;
IX. autorização para a concessão de descontos para pagamento de dívidas em atraso, mediante
aplicação parâmetros pré-estabelecidos;
X. realização de nova campanha de captação e ﬁdelização de clientes, mediante antecipação
de recebíveis, observando diretrizes especíﬁcas antes estabelecidas;
XI. prazo de carência de 90 dias para pagamento de parcelas em setores especíﬁcos de maior
vulnerabilidade;
XII. ampliação, por mais seis meses, do prazo da campanha de renegociação de dívidas de taxas
de ocupação para empresas que foram beneﬁciadas pelos programas de desenvolvimento:
Proin-DF; Prodecon-DF; Pades-DF; Pró-DF; e principalmente do Pró-DF II, além de
demais concessões de imóveis urbanos com débitos em atraso.
Para os próximos anos, a Terracap se compromete com o objetivo de contínua implementação
da governança alinhada às estratégias de sustentabilidade e perenidade da empresa, concentrando seus
esforços na melhoria da gestão das terras públicas e na implantação de novos negócios no Distrito Federal.
IZIDIO SANTOS JUNIOR
Presidente
FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO
Diretor Jurídico
EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES
Diretor de Administração e Finanças
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HAMILTON LOURENÇO FILHO
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