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SOBRE A TERRACAP
1.
Qual tipo de entidade
especialidade/finalidade da empresa?

é

a

Terracap?

Qual

é

a

A Terracap é uma Empresa Pública de Capital Fechado, tendo como acionistas
o Distrito Federal (51%) e a União (49%).
Conforme sua Lei de criação (Lei nº. 5.861/1972) tem com finalidade:
●
a execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de
interesse do Distrito Federal, compreendendo a utilização, aquisição, administração,
disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens.
A partir de 2011, com a Lei Distrital nº 4.586/2011, a empresa foi autorizada de
forma definitiva a atuar na função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal,
por meio da proposição, operacionalização e implementação de programas e projetos
de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, podendo
para tanto executar as seguintes ações:
I.
Operacionalização das atividades imobiliárias, de modo a gerar
recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como
assegurar a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas;
II.
Promoção, direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo,
infraestrutura e edificações com vistas à implantação, no interesse do Distrito Federal,
de programas e projetos de:
A. Expansão urbana e habitacional;
B. Desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola;
C. Desenvolvimento do setor de serviços;
D. Desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação;
E. Construção, manutenção e adequação física e operacional de bens imóveis
destinados à prestação de serviços públicos.
III. Estabelecimento de Parcerias Público-Privadas (PPPs), constituição de
Sociedades de Propósito Específico (SPEs), promoção de operações urbanas
consorciadas para implantação e desenvolvimento de empreendimentos
considerados estratégicos pelo Governo do Distrito Federal;
IV. Promoção de estudos e pesquisas, bem como levantamento, consolidação
e divulgação de dados, com periodicidade regular, relacionados com o ordenamento
urbano, o provimento habitacional e o mercado imobiliário no Distrito Federal.
Regimento Interno:
<https://www.terracap.df.gov.br/index.php/conheca-a-terracap/competencias>.
Estatuto Social:
<https://www.terracap.df.gov.br/index.php/institucional/estatuto-social>.
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2.

Qual a estrutura organizacional da Terracap?

A Terracap é composta pela Presidência e 6 Diretorias:
●
Presidência
●
Diretoria de Administração e Finanças
●
Diretoria de Comercialização
●
Diretoria Técnica
●
Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico
●
Diretoria Jurídica
●
Diretoria de Novos Negócios - Responsável pelo Projeto do
Empreendimento Multiuso - Centro Comercial no Setor Noroeste.
Conta também com os seguintes órgãos colegiados:
●
●
●
●

Assembleia Geral
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria Colegiada

O principal órgão executivo é a Diretoria Colegiada que é composta pelo
Presidente e todos os 6 (seis) diretores, a quem compete a tomada de decisões
executivas da Empresa.
O organograma completo inclui ainda assessorias, divisões, coordenações,
gerências, núcleos, secretarias, dentre outros, podendo ser consultados em
<https://www.terracap.df.gov.br/index.php/conheca-a-terracap/organograma>.

3.
A Terracap possui autonomia administrativa e financeira em relação
ao Distrito Federal?
Sim, por ser uma empresa pública, a Terracap conta com personalidade jurídica
de direito privado própria. Desta forma, detém autonomia jurídica, financeira e
administrativa em relação ao Distrito Federal.

4.

Qual é a vinculação da Terracap com o governo do Distrito Federal?

A Terracap, no âmbito do Distrito Federal está vinculada à Secretaria de
Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia. Sendo que esta
vinculação é resultante do poder de supervisão sobre a entidade vinculada e é
exercida nos limites que a lei estabelece, sem retirar a autonomia do ente
supervisionado. Desta forma, inexiste subordinação da empresa em relação ao
Distrito Federal.
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5.

Como ocorrem os atos decisórios da Companhia?

Com exceção de decisões que envolvem pouca complexidade, todas as
decisões da Terracap são tomadas pela Diretoria Colegiada, sendo que as que
envolvem grande complexidade e grande monta, devem ser submetidas ao Conselho
de Administração para ratificação. Desta forma, o projeto em apreço será submetido
a essas instâncias.

6.

Qual é a atuação dos órgãos de controle na empresa?

A Terracap, na qualidade de Empresa Pública, se submete tanto ao Controle
Interno quanto ao Controle Externo.
No âmbito interno, conta com unidades de Auditoria Interna e Corregedoria
vinculadas ao Conselho de Administração. Há também a Divisão de Compliance e a
Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional, vinculados à Controladoria
Interna no âmbito da Presidência da Terracap.
Por se tratar de uma S/A, a Terracap também é auditada por Auditoria
Independente, conforme determinação da Lei 6.404/76.
No âmbito Externo, a Terracap está sujeita ao controle externo exercido por meio
do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF e do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios - MPDFT. Além disso, a Terracap também se submete à
Controladoria-Geral do Distrito Federal, órgão subordinado ao Distrito Federal.

7.
Quais estruturas e mecanismos ligados à governança corporativa e
compliance estão implantados na Companhia?
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 formam uma
importante estrutura de governança corporativa.
Tais agentes têm funções específicas na promoção de um ambiente aderente às
leis, regulamentos e normas internas e externas, minimizando riscos de sanções
legais ou regulamentares, perdas financeiras ou mesmo má reputação decorrente da
falta de adesão de disposições legais, regulamentares, Código de Conduta e
Integridade, entre outros.
Há ainda normativos específicos sobre a temática como a Carta Anual de
Governança Corporativa e a Norma Organizacional nº 1.6.4-A - Compliance, de
aplicação geral no âmbito da Companhia.
Nas relações com outras pessoas jurídicas, há também o Programa de
Integridade, disciplinado pela Lei nº 6.112, de 02/02/2018, e Decreto nº 40.388, de
14/01/2020.
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Cartas, programas e políticas:
<https://www.terracap.df.gov.br/index.php/gestao-compras-e-servicos/contextonormas-politicas>

SOBRE O MODELO DE NEGÓCIO
8.

Há um modelo de negócio previsto para o projeto?

Não. Na etapa atual, o projeto ainda está na fase de estudo, desta forma o
modelo de parceria ainda não está definido. Tal definição ocorrerá após apresentação
da proposta do empreendimento ao setor privado. De todo modo, o modelo buscará
atender tanto ao estudo técnico quanto às expectativas do mercado, garantindo
também a segurança jurídica do negócio.
A Terracap sempre teve a atuação voltada para a atividade de parcelamento
do solo. Em seu modelo tradicional, envolve o registro de projetos urbanísticos e a
venda das unidades imobiliárias, com aplicação dos recursos em investimentos no
Distrito Federal. Entretanto, a Terracap pretende também atuar como parceira do
setor privado na gestão e exploração do valioso patrimônio imobiliário que a empresa
detém.
Por fim, cabe destacar que a Terracap possui competências para a realização
dos principais tipos de parcerias no setor imobiliário, tais como: permuta tradicional,
permuta financeira, Fundo de Investimento Imobiliário, concessão, criação de
Sociedade de Propósito Específico, entre outras.

9.

Qual a experiência da Terracap em parcerias com o setor privado?

No histórico recente da Companhia, têm-se os seguintes projetos estruturados
como parceria com a iniciativa privada:
●
Contratos de Concessão: Pontão do Lago Sul, Arenaplex, Torre de TV
Digital.
●
Fundo de Investimento Imobiliário: Parque Tecnológico - Biotic - em
processo de estruturação.

10. A Terracap participará apenas com o terreno ou realizará algum
aporte/benfeitoria no ato de assinatura da parceria?
Não, a Terracap irá apenas conceder o ativo em troca de participação financeira
no projeto. A remuneração da Terracap foi projetada como uma parcela a ser paga no
primeiro ano da assinatura da parceria e uma outra parte variável, calculada a partir
da Receita Operacional Bruta do empreendimento.
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11. Qual será o critério de seleção do parceiro? Quando será publicada a
licitação?
Os critérios serão definidos com base no Regulamento Interno de Licitações e
Contratações da Companhia Imobiliária de Brasília (RESOLUÇÃO Nº 267/2020CONAD).
A previsão é que a licitação seja publicada até o 1º semestre de 2021.

12. Qual será o tempo da parceria? O que acontece com o ativo imobiliário
ao final do prazo?
Os estudos em desenvolvimento apontam um modelo com parceria por tempo
indeterminado e a previsão de não reversibilidade do ativo.

13. A Terracap irá participar dos custos de manutenção, de reformulação
e de reinvestimentos do projeto após o período de maturação?
A Terracap ainda está avaliando essa possibilidade.

14. O imóvel poderá ser colocado como seguro para captação de
recursos para o desenvolvimento do projeto?
Sim, desde que submetido à aprovação da Terracap.

SOBRE O EMPREENDIMENTO
15. Quem elaborará e aprovará os projetos?
Os projetos básicos e executivos, as consultas às concessionárias e os
licenciamentos ficarão a cargo do parceiro privado, o qual também será responsável
pelos respectivos custos e aprovações junto aos órgãos competentes. Cabe destacar
que a Terracap participará das definições de projeto.

16.

Quais as diretrizes e premissas de projeto?

A premissa do projeto é a implementação de um centro de comércio e serviços
no Setor Noroeste, para tanto, é imprescindível ao projeto as atividades de shopping
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center e de torres corporativas/escritórios. Além disso, podem ser desenvolvidas
outras atividades de forma a atender o uso misto previsto na legislação urbanística
vigente.
É desejável seguir as seguintes premissas para o projeto arquitetônico:
implantação orientada no terreno, eixos de distribuição de fluxo de pedestres claros,
principais acessos em vias de menor velocidade, edificações com gabaritos variados
e passagens ou praças como recursos que quebram a monotonia arquitetônica,
arquitetura como marco da paisagem voltada para vias W7 e W8, proposição de
circulação em nível elevado entre os edifícios, intervenções paisagísticas que gerem
conforto bioclimático e fruição livre de espaço público de qualidade, especificação de
espécies do cerrado no paisagismo, utilização de teto verde, painéis fotovoltaicos e
captação de água pluvial para reuso, estacionamento em subsolo com ventilação e
iluminação naturais, locação de atividades que geram fluxo de pessoas no nível térreo.
17. Há liberdade projetual arquitetônica? Há elementos de projeto
obrigatórios?
A implantação proposta no estudo arquitetônico preliminar deverá guiar as
decisões de projeto, podendo ser proposta outra solução pelo parceiro privado, a ser
aprovada pela Terracap.
É imprescindível que o projeto possua estacionamento subterrâneo, acesso
diferenciado voltado para o Parque Burle Marx, que possua fruição pública com o
intuito de integrar o empreendimento ao Setor Noroeste e também ao parque.
18. A construção será faseada ou entregue de uma vez? Qual é o
cronograma do projeto?
Conforme demonstrado no estudo mercadológico, há demanda para
implementação do empreendimento em fase única. No entanto, o parceiro privado
poderá submeter uma proposta de implementação faseada, demonstrada sua
vantagem competitiva.
Os estudos preveem 4 anos até o início da operação do empreendimento, com
a obrigatoriedade da conclusão e submissão dos projetos aos órgãos competentes
nos primeiros 12 meses.
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