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COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

 

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 

2016, e com o art. 13, inciso I, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o 

Conselho de Administração da Companhia Docas do Ceará – CDC subscreve a 

presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente 

ao exercício social de 2019. 

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL  

CNPJ: 07.223.670/0001-16. NIRE: 23300003144 

Sede: Praça Amigos da Marinha, S/N – Mucuripe – Fortaleza/Ceará 

Tipo de estatal: Empresa Pública 

Acionista controlador: União 

Tipo societário: Sociedade Anônima 

Tipo de capital: Fechado 

Abrangência de atuação: Estado do Ceará 

Setor de atuação: Administração e exploração comercial do Porto de Fortaleza, 

atuando como Autoridade Portuária. 

 

Diretor Financeiro: 

Francisco Humberto Castelo Branco de Araújo 

Telefone: (85) 3266-8850 

E-mail: fhcba@docasdoceara.com.br 
 

Auditores Independentes atuais da empresa: 

Empresa: AUDIPLAC – Auditoria e Assessoria Contábil S/S 

Representantes: José Teixeira de Souza Filho/ Rafael Miranda de Figueiredo 

Telefone: (85) 3261-2972/3244-7154 

E-mail: diretoria@audiplacauditoria.com.br/ auditoria@audiplacauditoria.com.br 
 

 

mailto:fhcba@docasdoceara.com.br
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2. INTRODUÇÃO  

 

2.1.   Em conformidade com a Lei 13.303/2016, nos termos do seu art. 8º, incisos I e VIII, 

a presente carta corporativa tem por finalidade explicitar os compromissos de 

consecução de objetivos de políticas públicas da Companhia Docas do Ceará, no ano 

de 2019, em atendimento ao interesse coletivo e no imperativo de segurança nacional 

que justificou a autorização para sua criação, com definição clara dos recursos a serem 

empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da 

consecução desses objetivos e da divulgação de informações relevantes. Tais 

informações são detalhadas a seguir. 

 

3. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS 

 

3.1. Em 20 de dezembro de 1933, por meio do Decreto nº 23.606, foi outorgada ao 

Governo do Estado do Ceará a concessão para construção, aparelhamento e 

exploração do Porto de Fortaleza pelo prazo de 60 anos. 

  

3.2. A Companhia Docas do Ceará, constituída por meio da Resolução CNPVN nº 182.1, 

de 25/03/1965, nos termos da Lei nº 4.213, de 14/02/1963, e do Decreto nº 54.046, 

de 23/07/1964, na forma de sociedade de economia mista, de capital autorizado, com 

a finalidade de explorar, industrial e comercialmente, os portos do Estado do Ceará. 

 

3.3. A Lei nº 6.222, de 10 de julho de 1975, de criação da Empresa de Portos do Brasil 

S/A – PORTOBRÁS, empresa pública que tinha por atribuição coordenar todo o 

sistema portuário brasileiro, transforma a Companhia Docas do Ceará em subsidiária 

da PORTOBRÁS, passando a ser regida pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

 

3.4. Com a extinção da PORTOBRÁS, em 1990, a Companhia passa a ter vínculo direto 

com o Ministério da Infraestrutura, pasta criada para englobar os ministérios dos 

transportes e comunicação, que, em 1995, voltaram à situação anterior, retornando a 
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área de transportes para a esfera de competência do Ministério dos Transportes, assim 

como o vínculo da CDC. 

 

3.5. Como as demais empresas estatais, a Companhia está sendo regida pela Lei 13.303, 

de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e pelas 

demais legislações aplicáveis. 

 

3.6. Em 2018, a CDC teve substituída sua natureza jurídica, de sociedade de economia 

mista para empresa pública, nos termos do art. 91 da Lei 13.303, de 30 de junho de 

2016. A CDC só possui acionistas de direito público interno, estando, portanto, 

enquadrada no retro citado dispositivo legal. 

 

3.7. Em consonância com as políticas públicas setoriais formuladas pelo Ministério da 

Infraestrutura, a Companhia Docas do Ceará exerce a função de autoridade portuária 

no âmbito do porto organizado no Estado do Ceará. 

 

3.8. A área de influência do Porto de Fortaleza abrange os estados do Ceará, Pará, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Bahia, além da sua proximidade a pequenos e médios 

produtores da região metropolitana de Fortaleza, Dessa forma, ressalta-se a 

importância desse equipamento logístico para o desenvolvimento da economia 

regional e local, por prover infraestrutura para o escoamento de produtos locais e 

regionais (castanha de caju, cera de carnaúba, metal, tecidos, frutas, combustíveis e 

derivados de petróleo). 

 

3.9. O porto é o mais antigo em atividade no Estado e ao longo de sua história, setores 

industriais prosperaram e se consolidaram no seu entorno, tais como o trigueiro – um 

dos maiores do Brasil, com importação de farinha de trigo e outros cereais – e o 

armazenamento, refino de óleo e produção de lubrificantes e asfaltos. Esses são de 

grande importância para o abastecimento local e regional de insumos.  
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

4.1. A Companhia Docas do Ceará tem suas atividades empresariais focadas no setor 

portuário, especificamente no Porto de Fortaleza, administrando-o e exercendo o 

papel institucional de Autoridade Portuária, nos termos que dispõe a Lei nº 12.815/13, 

marco regulatório dos portos, que preceitua, no art. 17, ser a Administração Portuária 

exercida diretamente pela União, pela delegatória ou pela entidade concessionária. 

 

4.2. Dessa forma, em perfeito  alinhamento com  o  interesse  público,  a  CDC trabalha 

no desenvolvimento de atividades subordinadas às Políticas Públicas do setor 

portuário e ao seu objeto social, em consonância com os artigos 3º e 4º do seu Estatuto 

Social, exercendo, sem exclusão de outros casos atribuídos em lei e à Administração 

do Porto Organizado, em especial a Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, o Decreto 

9.048, de 10 de maio de 2017, e o Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013, as 

seguintes atividades: 

 

4.2.1. Pré-qualificar os operadores portuários, de acordo com as normas estabelecidas 

pelo poder concedente; 

4.2.2. Arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades; 

4.2.3. Fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, 

melhoramento e conservação das instalações portuárias; 

4.2.4. Fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com 

regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente; 

4.2.5. Promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que possam 

prejudicar o acesso ao porto; 

4.2.6. Autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o 

tráfego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto; 

4.2.7. Suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto, 

ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela 

segurança do tráfego aquaviário; 
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4.2.8. Reportar infrações e representar perante a ANTAQ, visando à instauração de 

processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei, em 

regulamento e nos contratos; 

4.2.9. Organizar a guarda portuária, em conformidade com a regulamentação 

expedida pelo poder concedente; 

4.2.10. Promover a realização de obras e serviços de construção e melhoramento dos 

portos, de suas infraestruturas de proteção e de acesso aquaviário sob sua 

jurisdição ou responsabilidade. 

 

5. METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE 

ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

5.1. Segundo o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) de 2019, a política pública 

do Governo Federal para o Transporte Aquaviário, consiste em adequar a capacidade 

portuária à demanda de carga e passageiros, por meio da melhoria nas condições dos 

acessos aquaviários e terrestres e das instalações portuárias; aprimorar a governança 

e modernizar a gestão do setor portuário; melhorar a produtividade, nível de serviços 

e aperfeiçoar os fluxos logísticos do sistema portuário na movimentação de carga e 

transporte de passageiros e promover a sustentabilidade ambiental e a revitalização 

de áreas portuárias nos portos organizados. Tais políticas são desdobradas por meio 

de instrumentos de planejamento complementares e metas específicas para o porto, 

conforme figura abaixo:  
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5.2. A luz dessa correlação, a CDC estabeleceu seu mapa estratégico, contendo os 

objetivos para cumprimento da sua missão1 de desenvolver e administrar o Porto de 

Fortaleza, oferecendo serviços e infraestrutura eficientes, bem como ser indutor do 

comércio e do desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental. 

Figura 2 - Mapa estratégico CDC 2018 -2023 (fonte: PEI 2018) 

                                                           
1 Missão alterada no Planejamento Estratégico 2020 – 2024. 

Figura 1 - Correlação entre instrumentos de planejamento (fonte: CODCON) 
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5.3. A visão2 da CDC é, até 2024, ser reconhecida como Autoridade Portuária referência 

no Nordeste, pela gestão portuária eficiente e ambientalmente sustentável. 

 

5.4. A partir dos objetivos do Mapa Estratégico da CDC, foram definidos pilares 

estratégicos com indicadores a serem monitorados, e dessa forma, por meio de um 

Plano de Negócios, ser capaz de avaliar as ações estruturantes fundamentais para o 

desempenho e sustentabilidade da empresa. 

 

5.5. Com a formação de uma nova Diretoria na CDC, foi consolidado um quadro de metas 

tendo como bases o Plano de Negócios então vigente e um diagnóstico acerca da 

situação da instituição (Tabela 1). 

                                                           
2 Visão alterada no Planejamento 2020 -2024.  

Pilar Indicador/Ação Fórmula Meta 

Finanças 
Índice de 

Autossuficiência 

Tarifária 

Receita Operacional X 

100 Despesa Operacional 
 

_ 

Organização 
Comportamento das 

Despesas com Pessoal 

Despesa com pessoal 

e encargos X 

100 Receitas 

Operacionais 
 

Resultado < 70% 

Execução 

Execução do 

Orçamento de 

Investimento 

Execução de 

investimentos X 

100 Limite anual do PDG 

para investimentos 
 

Resultado > 80% 

Produtividade Produtividade 
Produtividade real 

X 

100 
Parâmetro de 

produtividade 
 

Resultado > 100% 

Mercado 
Movimentação 

Portuária 

Movimentação 

portuária acumulada X 

100 Movimentação 

portuária prevista 
 

Resultado > 4,5 

milhões (ton) 

Gestão 

Alfandegamento N/A 
Obtenção do termo de 

alfandegamento 

Terminal Marítimo de 

Passageiros 
N/A 

Abertura do Processo 

de Arrendamento 

Áreas não 

Operacionais 
N/A 

Abertura de cessão de 

3 áreas 

Índice de Governança 

e Gestão Pública - 

TCU 

Comparativo 2018 x 2019 
Evoluir no resultado 

geral 

Índice de Desempenho 

Ambiental - ANTAQ 
Comparativo 2018 x 2019 

Evoluir no resultado 

geral 

Índice de Governança -

SEST 
Comparativo ciclos 3 e 4 

Evoluir no resultado 

geral 

Tabela 1 - Indicadores do Plano de Negócios e Metas CDC (fonte: Plano de Negócios 2019 e Carta Anual de 

Políticas Públicas 2018/2019) 
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5.6. Paralelamente, a CDC também acompanhou o cumprimento das metas de gestão 

constantes em Honorário Variável Mensal – HVM. As iniciativas são propostas pela 

Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário e/ou pelo Conselho de 

Administração, e representam um mecanismo de mensuração e cumprimento de 

políticas públicas, as quais podem ser visualizadas na Seção 8, que trata do 

desempenho da gestão. 

 

6. RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

6.1.   As atividades desenvolvidas pela Companhia Docas do Ceará são custeadas com 

recursos próprios, advindos das receitas tarifárias arrecadadas em decorrência da 

movimentação de carga, receita patrimonial, oriunda dos arrendamentos de área e, 

ainda, receitas de aplicações financeiras. 

 

6.2.   Para a execução de investimentos de grande porte na infraestrutura (projetos 

específicos, obras), a CDC conta também com a participação da União por meio de 

recursos repassados pelo Tesouro Nacional, mediante lei específica e contabilizados 

como créditos para aumento de capital. Segue Tabela 2 com a execução de 

investimentos realizadas em 2019. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Rubrica Executado (R$)

Recurso União

30.39210.26.784.2086.147E.0023 - Adequação de 

Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios 
1.004.756               

30.39210.26.784.2086.12LM.0023 - Construção de Terminal 

de Contêineres no Porto de Fortaleza
534.025                  

30.39210.26.784.2086.20HL.0001 - Estudos e Projetos para 

a Infraestrutura Portuária 
216.337                  

Recurso próprio

30.39210.26.122.0807.4102.0023 - Manutenção e Adequação 

de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 
239.307                  

30.39210.26.126.0807.4103.0023 - Manutenção e Adequação 

de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento 
1.586.821               

Tabela 2 - Execução orçamentária CDC 2019 (fonte: CODCON) 
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7. IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

7.1. Em 2019, os recursos investidos no Porto de Fortaleza totalizaram aproximadamente 

R$ 3,5 milhões, dos quais R$ 1,8 milhão tiveram origem orçamentária própria 

(recursos próprios) e R$ 1,7 milhão se originaram do Orçamento Geral da União 

(OGU), mas referente a saldos de exercícios anteriores, conforme se apresenta em 

detalhamento do quadro abaixo:   

 

 

7.2. No ano de 2019 a CDC apresentou baixo resultado econômico e restrições 

orçamentárias, como o não recebimento de recursos da União conforme previsto em 

LOA. Em contrapartida, houve aumento da utilização de recursos próprios e saldos 

de exercícios anteriores, apresentando, respectivamente, variação percentual de 207% 

e 66%, quando comparado com ano anterior. 

 

7.3. A CDC no ano de 2019 utilizou de saldo de exercícios anteriores o valor de 

R$1.286.192,60, aplicado na rubrica 30.39210.26.784.2086.147E.0023 - Adequação 

de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, que tratou da 

adequação das defensas marítimas e obras e serviços para o alfandegamento do porto 

de Fortaleza. 

 

7.4. Diante ao cenário orçamentário cabe ressaltar que a CDC passa por uma 

reestruturação no orçamento de investimento, a fim de implementar melhorias na 

gestão dos recursos, alinhamento orçamentário e aprimoramento do processo.  

 

 

  

Tabela 3 - Execução orçamentária 2017 a 2019 (fonte: CODCON) 

2017 2018 2019

Total investido 5.228.877 4.114.812 3.581.246 19.194.217 19% -13% -32%

Recurso Próprio 620.814 595.174 1.826.128 4.934.000 37% 207% 194%

Recurso da União 2.860.195 2.461.740 0 9.426.642 0% - -

Saldos de Exercícios Anteriores 1.747.868 1.057.898 1.755.118 4.833.575 36% 66% 0,41%

%  EXECUÇÃO 

2019

VAR 

19/18

VAR 

19/17

RUBRICA (Identificação de projeto no 

Orçamento de Investimento)

VALORES EXECUTADOS (R$) DOTAÇÃO 

2019
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8. COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE O DESEMPENHO 

 

8.1. O ano de 2019 foi de grandes mudanças, a começar pela alta administração com posse 

de uma nova Diretoria Executiva, que consolidou os avanços desejados para o ano de 

2019 a partir de um diagnóstico da situação da empresa à época da transição de gestão.  

 

  

Pilar Indicador/Ação Fórmula Meta 2019 Resultado 2019 

Finanças 

Índice de 

Autossuficiência 

Tarifária 

Receita Operacional X 

100 Despesa Operacional 
 

_ 107,03% 

Organização 

Comportamento 

das Despesas com 

Pessoal 

Despesa com pessoal e 

encargos 
X 

100 
Receitas Operacionais 

 

Resultado < 70% 55,82% 

Execução 

Execução do 

Orçamento de 

Investimento 

Execução de 

investimentos X 

100 Limite anual do PDG 

para investimentos 
 

Resultado > 80% 18,56% 

Produtividade Produtividade 

Produtividade real 
X 

100 
Parâmetro de 

produtividade 
 

Resultado > 

100% 

Granel sólido: 103,67% 

Granel líquido: 113,00% 

Carga geral: 75,44% 

Mercado 
Movimentação 

Portuária 

Movimentação 

portuária acumulada X 

100 Movimentação 

portuária prevista 
 

Resultado > 4,5 

milhões (ton) 

(Total: 4.379.885 t.) 
97,33% 

Gestão 

Alfandegamento N/A 

Obtenção do 

termo de 

alfandegamento 

http://sijut2.receita.fazenda

.gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&id

Ato=102186  

Terminal 

Marítimo de 

Passageiros 

N/A 

Abertura do 

Processo de 

Arrendamento 

http://web.antaq.gov.br/Sis

temas/LeilaoInternetV2/Pa

ginaPrincipal.aspx  

Áreas não 

Operacionais 
N/A 

Abertura de 

cessão de 3 áreas 

Terminal Pesqueiro; 

Galpão VLT 

Formulação de 

combustível 

Índice de 

Governança e 

Gestão Pública - 

TCU 

Comparativo 2018 
Evoluir no 

resultado geral 

Não houve avaliação em 

2019 

Índice de 

Desempenho 

Ambiental - 

ANTAQ 

Comparativo 2018 (78,38) 
Evoluir no 

resultado geral 

Resultado ainda não 

disponível 

Índice de 

Governança -

SEST 

Comparativo ciclo 3: 4,18 
Evoluir no 

resultado geral 
Ciclo 4: 4,78 

Tabela 4 - Consolidação do desempenho da CDC 2019 (fonte: DIREXE) 

http://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102186
http://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102186
http://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102186
http://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102186
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/PaginaPrincipal.aspx
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/PaginaPrincipal.aspx
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/PaginaPrincipal.aspx
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8.2. Com relação ao Pilar Finanças, a CDC atingiu o resultado de 107,03% com base na 

receita de R$ 49.921.139,14 e despesa de R$ 44.774.483,03. O comportamento desse 

indicador vem sendo acompanhado pela alta gestão visando analisar o potencial de 

sustentabilidade do negócio a partir das suas receitas operacionais.  

 

8.3. Já quanto ao Pilar Organização, tivemos êxito no indicador de despesas com pessoal, 

que se manteve dentro da meta (55,82%). Este resultado foi decorrente da 

reestruturação organizacional realizada pela diretoria executiva, com junção de 

algumas coordenadorias, além da manutenção do plano de demissão assistida – PDA 

para empregados aposentados.  

 

8.4. Sobre o Pilar Execução, houve grande impacto o não recebimento de recursos de 

investimento da União, previstos na LOA. A CDC destaca ainda que importantes 

ações sobre a gestão dos investimentos e aprimoramento do planejamento de 

contratações estão em andamento, e deverão auxiliar a empresa na execução desses 

recursos nos próximos ciclos de gestão.  

 

8.5. Sobre produtividade, destaque para resultados em granel sólido e carga geral, que 

devem estimular a área operacional da CDC a perseguir novas métricas de 

desempenho junto aos operadores portuários. Com relação ao desempenho em carga 

geral, novas ações visando a melhoria no desempenho em cargas soltas deverão ser 

prioridade. 

 

8.6. Com relação a movimentação de carga, o Porto de Fortaleza no ano de 2019, 

movimentou 4.379.885 toneladas, alcançando mais de 97% da meta. Esse resultado 

se deve aos impactos da saída da linha de cabotagem da Login para terminal privado 

e no limite de movimentação de granel liquido, a partir do gargalo de armazenagem 

na tancagens instaladas na retroárea. Mesmo frente a esses desafios, houve expressivo 

aumento na movimentação de graneis sólidos, o que demostra dedicação da empresa 

na prospecção e consolidação de novos negócios.  
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8.7. Sobre as ações de Gestão definidas como referenciais de desempenho, seguem as 

informações abaixo: 

 

8.7.1. Alfandegamento - formalizado no Ato Declaratório Executivo SRRF03 nº 1, 

de 08/07/2019;  

8.7.2. Terminal Marítimo de Passageiros - em novembro de 2019 o Tribunal de 

Contas da União (TCU) autorizou o leilão do terminal, e em dezembro, foi feita 

a publicação do edital; 

8.7.3. Áreas não operacionais - obtenção de autorização da ANTAQ e do Ministério 

da Infraestrutura para cessão de 3 áreas não operacionais: Terminal Pesqueiro; 

Galpão para instalação do VLT; Área destinada à indústria de formulação de 

combustível; 

8.7.4. TGG TCU - não foram registrados levantamentos em 20193; 

8.7.5. IDA (ANTAQ) - ainda não foram apresentados os resultados de 2019 por essa 

instituição;  

8.7.6. IG SEST – a CDC teve a sua última avaliação no Índice de Governança SEST 

em agosto de 2019, e dentre as 03 dimensões de análise, a que se destacou foi 

Transparência nas Informações. As demais (dimensão Gestão, Controle e 

Auditoria, e dimensão Conselhos, Comitês e Diretoria) apresentaram ligeira 

queda.  

 

8.8. A CDC também acompanhou o cumprimento das metas de gestão HVM no ano de 

2019, que visa o cumprimento de políticas públicas. No ano de 2019 a CDC conseguiu 

atender ao atingimento de metas previstas no HVM, mantendo-se de 96 % a 100% de 

atingimento (Figura 3). 

                                                           
3 https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-
2018/resultados.htm  

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/resultados.htm
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/resultados.htm
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Figura 3 - Resultados HVM 2019 (fonte: GABPRE) 

  

9. DADOS ECONÔMICO FINANCEIROS E COMENTÁRIOS 

COMPLEMENTARES SOBRE O DESEMPENHO  

 

9.1. Em 2019 a CDC manteve seu posicionamento de recuperação financeira, e envidou 

esforços para melhoria da gestão dos recursos e busca por novos negócios. 

DISCRIMINAÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019
VAR 

19/15

VAR 

19/18

RECEITAS    34.654    33.833    44.987    47.147      47.921 38,28% 1,64%

CUSTOS DOS SERVIÇOS  (26.402)  (27.632)  (36.518)  (39.370)    (44.774) 69,59% 13,73%

LUCRO BRUTO       8.252       6.202       8.470       7.777        3.147 -61,86% -59,53%

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS  (22.253)  (24.639)  (20.444)  (21.129)    (25.181) 13,16% 19,18%

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  (28.025)  (27.543)  (27.434)  (29.074)    (28.363) 1,21% -2,45%

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       7.390       9.296       9.532       8.957        8.034 8,71% -10,30%

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     (1.617)     (6.392)     (2.463)     (1.013)         (302) -81,32% -70,19%

GANHOS E PERDAS DE CAPITAL               -               -          (79)               -      (4.550) - -

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS 

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
 (14.001)  (18.438)  (11.975)  (13.352)    (22.034) 57,37% 65,02%

RECEITAS FINANCEIRAS       1.399          903          720       2.224           436 -68,83% -80,40%

DESPESAS FINANCEIRAS     (6.232)     (5.160)     (6.743)     (3.616)      (3.800) -39,02% 5,09%

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE 

O LUCRO
 (18.834)  (22.694)  (17.998)  (14.745)    (25.397) 34,85% 72,24%

DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO               -               -               -               -                 -              -              - 

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO 

EXERCÍCIO
 (18.834)  (22.694)  (17.998)  (14.745)    (25.397) 34,85% 72,24%

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO CDC (2015 - 2019)

Tabela 5 - Demonstrações de Resultados 2015 a 2019 (fonte: CODFIN) 
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9.2. A receita industrial líquida superou em quase 2,0% o valor alcançado em 2018. 

Destaque para a efetiva contribuição do reajuste tarifário de 5,64% aplicado a partir 

de 15.07.2019 e as receitas vinculadas a movimentação de contêineres refrigerados, 

por ocasião do escoamento da safra de frutas 2019-2020. 

 

9.3. A CDC auferiu receitas operacionais e financeiras bem aquém da sua necessidade, 

inferior em 19,18% e 80,40% respectivamente, quando comparado com ano anterior. 

Um dos principais fatos que contribuíram para estes resultados foi pela utilização de 

créditos de prejuízo fiscais, R$ 1.78 milhão, e os benefícios dos descontos R$ 1,68 

milhão, decorrentes da consolidação do Programa especial de regularização 

Tributária – PERT, equivalendo-se a uma redução de 3,3% da receita total da 

Companhia.  

 

Tabela 6 - Comportamento das despesas 2018 x 2019 (fonte: CODFIN) 

9.4. Com relação a custos e despesas, no ano de 2019, a CDC entrou com renegociação 

de contratos e serviços, o que ajudou para redução das despesas com serviços de 

terceiros, que somaram R$ 18,1 milhão, equivalente a 12,82% menor ao ano anterior, 

conforme apresentado na Tabela 6. 

 

9.5. Quanto as despesas com pessoal totalizaram o montante de R$ 27,3 milhões, 

representando uma redução de quase 1,0% e relação ao ano anterior. Tal feito foi dado 

pela reestruturação organizacional realizada pela Diretoria Executiva, além do plano 

de demissão assistida – PDA para empregados aposentados.   

 

9.6. Ainda sobre as sobre os Serviços de Terceiros, a CDC logrou êxito na regularização 

das contas a pagar junto aos seus fornecedores. Em junho de 2019, a Companhia tinha 

cerca de R$ 800,00 mil em contas a pagar em atraso, gerando juros e multa. Esta 

DESCRIÇÃO DA DESPESA 

(R$ mil)
2018 2019

VARIAÇÃO

2019/2018

PARTICIPAÇÃO 

NA DESPESA 

TOTAL - 2019

COMPROMETIMENTO 

DA RECEITA TOTAL - 

2019

PESSOAL 27.594 27.321 -0,99% 44,92% 42,59%

SERVIÇOS DE TERCEIROS 20.806 18.139 -12,82% 29,83% 28,28%

OUTRAS DESPESAS 17.187 15.355 -10,66% 25,25% 23,94%

DESPESA TOTAL 65.587 60.815 -7,28% 100% 94,81%
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situação foi revertida em setembro de 2019, momento a partir do qual a Docas passou 

a não possui mais pendências com fornecedores.  

 

9.7. As outras despesas alcançaram o valor de R$ 15,4 milhões representando uma 

retração de 10,36% em comparação com 2018. Destacam - se a redução dos passivos 

trabalhistas e despesas judiciais, que reduziram respectivamente 31,71% e 73,89% no 

comparativo com o acumulado de 2018. 

 

9.8. Oportuno ainda a análise sobre os impactos da gestão sobre os resultados econômico 

financeiros da instituição. O aprimoramento das rotinas de gerenciamento de receitas 

e despesas resultaram em geração de caixa no curto prazo e reflexos positivos na 

capacidade da empresa em honrar seus compromissos (Tabela 7).  

 

  

Tabela 7 - Indicadores econômico financeiros 2018 x 2019 (fonte: CODFIN) 

Indicadores Financeiros 2017 2018 2019
VARIAÇÃO

2019/2017

VARIAÇÃO

2019/2018

EBITDA 342 1.182 3.330 873,68% 181,73%

Liquidez corrente 0,15 0,65 0,73 386,67% 12,31%
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10. ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE 

RISCOS 

 

10.1. A CDC possui uma estrutura integrada de gerenciamento de riscos e controles 

internos, exercida a partir da lógica das três linhas de defesa. A primeira linha é 

realizada pelos gestores das unidades que são responsáveis diretos pelos processos e 

têm a responsabilidade sobre os riscos, juntamente com seus respectivos Diretores. 

Enquanto as equipes realizam a execução do controle interno, o gerenciamento e 

monitoramento é feito pelo gestor. Desta feita, a segunda linha é realizada pela 

Coordenadoria de Controle (CODCON) e contempla as funções que monitoram de 

forma integrada a gestão de riscos e controle interno, e presta contas regularmente a 

DIREXE e Conselhos. Por último, a terceira linha é realizada pela auditoria interna, 

que oferece avaliações independentes. 

 

10.2. Essa estrutura faz parte de um sistema de Governança mais amplo (Figura 4), que 

visa sistematizar o processo decisório da empresa com mecanismos de controle 

interno eficiente e gestão transparente e eficaz. Ressalta-se em 2019 a efetivação do 

Comitê de Auditoria (COAUD), conforme Lei nº 13.303. 

 

Figura 4 - Estrutura de Governança da CDC 2019 
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11. FATORES DE RISCO 

 

11.1. O ano de 2019 foi de grande estruturação dos processos e metodologias de riscos 

na CDC. Um dos avanços foi o dimensionamento e avaliação do apetite a riscos da 

empresa, que resultou em uma Declaração formal da Diretoria (Figura 5).  

 

 

“Considerando a sua função social e por operar em um negócio com 

perspectivas de longo prazo, a Companhia Docas do Ceará é uma empresa 

avessa a riscos. 

 

Devemos dispor dos recursos e ativos disponíveis a fim de prover à sociedade as 

melhores condições para realizar negócios e operar com segurança. Sendo assim, 

a empresa busca ser cada vez mais competitiva, mas não tolera riscos que 

comprometam a vida das pessoas ou o meio ambiente. 

 

A CDC não aceita nenhum impacto negativo sobre imagem ou reputação junto a 

suas partes relacionadas, e preza sempre pela integridade e transparência. 

 

Sobre o risco financeiro, a organização buscará não pressionar os custos de sua 

operação, a menos que os retornos sejam prováveis para agregação de valor ou 

ampliação sustentada do acesso aos seus serviços”. 

Figura 5 - Declaração de Apetite a Riscos (fonte: Comitê de Riscos) 

 

11.2. A partir da elaboração do Planejamento Estratégico 2020 – 2024, a CDC 

estruturou também um portfólio de riscos estratégicos, os quais afetariam, em caso de 

realização, a capacidade da empresa atingir os objetivos estratégicos estabelecidos.  
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11.3. Os riscos estratégicos analisados e mapeados são categorizados como: Financeiro 

(F), Mercado (M), Operação (O), Meio Ambiente e Segurança (MS) e Integridade (I). 

 

11.4. A partir da identificação dos fatores de riscos, eventos e consequências, o Comitê 

de riscos procedeu com uma avaliação matricial de probabilidade e impacto, a fim de 

verificar as chances daqueles riscos se realizarem (Figura 6). Para cada risco 

identificado, foi estabelecida uma medida de controle, a qual é acompanhada 

regularmente pelo Comitê, e encaminhado para a Diretoria Executiva e Conselhos.  

 

11.5. A competição assimétrica com outras instalações portuárias restringe a capacidade 

de competição da CDC, que juntamente com as restrições orçamentárias do governo 

federal são potenciais ameaças a sustentabilidade financeira da Companhia. Foram 

identificados ainda aspectos operacionais, associados a manutenção e gestão 

ambiental, que demandarão priorização na alocação de recursos na empresa. Sob o 

ponto de vista de gestão de processos e integridade, o risco de não recuperabilidade 

dos dados do backup (impacto do ataque cibernético), juntamente com um perfil de 

pessoal com baixo histórico de adesão a capacitações e reduzido número de processos 

documentados, aumentam a vulnerabilidade da empresa frente a aspectos de 

integridade e produtividade.   

 

Figura 6 - Análise de riscos estratégicos (fonte: Comitê de Riscos) 
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12. COMPROMISSOS DE RESULTADO PARA 2020 

 

12.1. Com base nos resultados do ano de 2019 e para enfrentar os desafios 

econômico-financeiros, além de uma forte estratégia de gestão de custos e receitas, 

será fundamental a estruturação de uma robusta gestão de processos e de pessoas, 

focada na otimização dos recursos e competitividade, com isso a CDC trabalha junto 

com a implementação do novo planejamento estratégico 2020-2024, que visa novos 

objetivos e metas a serem alcançadas a fim de melhorar sua gestão e fortalecer 

processos internos que visa entrega de políticas públicas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META 2020 

Promover a sustentabilidade financeira Resultado econômico (R$) -13.344 

Promover a sustentabilidade financeira EBITDA (R$) 3.898 

Melhorar a comunicação e interação  institucional 
Tempo de atendimento a 

manifestações (Dias) 
7 

Melhorar a comunicação e interação  institucional 
Aumento de atendimentos/ cursos 

CVT (atendidos) 
622 

Obter excelência no relacionamento com clientes 
Satisfação dos usuários do porto 

(%) 
50 

Obter excelência no relacionamento com clientes 
Aumento da receita industrial e 

patrimonial (R$) 
68.078 

Potencializar as alternativas de negócio dos 

ativos operacionais do porto 

Crescimento em movimentação 

de cargas (toneladas) 
4.760 

Aprimorar e padronizar os processos e os 

instrumentos de controle 

Índice de recorrência de 

apontamentos (%) 
50 

Aprimorar e padronizar os processos e os 

instrumentos de controle 
IG SEST (índice) 6,0 

Ser eficiente na gestão socioambiental e de 

segurança portuária 
IDA (ìndice) 80% 

Ser eficiente na gestão socioambiental e de 

segurança portuária 
ISPS CODE (certificação) 

Certificação em 

dia 

Buscar a excelência operacional 
Realização do Plano de 

Manutenções (%) 
30 

Buscar a excelência operacional Prancha média (líquida) 80 

Desenvolver e reconhecer competências internas 
Horas de treinamentos por 

funcionário (hs) 
7,88 

Desenvolver e reconhecer competências internas 
Porcentagem de funcionários que 

realizam av. de desempenho (%) 
57 

Ter uma cultura orientada para a satisfação dos 

colaboradores e integridade organizacional 
Satisfação dos colaboradores (%) 50 

Ter sistemas integrados e atualizados Sistemas restabelecidos (%) 100 

Tabela 8 - Indicadores e metas do PEI 2020 a 2024 (fonte: PEI CDC) 
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13. DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

 

13.1. Conforme disposto no Estatuto Social da CDC, em seu art. 13, VI, compete à 

Assembleia Geral fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, 

da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. 

 

13.2. A remuneração dos conselhos de administração e fiscal obedece ao que diz a 

Lei n ° 9.292/96: “Art. 1º A remuneração mensal devida aos membros dos conselhos 

de administração e fiscal das empresas públicas e das sociedades de economia mista 

federais, bem como das demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, não excederá, em nenhuma hipótese, a dez por cento da remuneração mensal 

média dos diretores das respectivas empresas”. 

 

13.3. A Companhia adota o Honorário Variável Mensal – HVM, parcela do 

honorário mensal pago por trimestre, o HVM é ponderado pelo cumprimento das 

metas pela Diretoria Executiva, estabelecidas pela Secretaria de Portos. 
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Tabela 9 - Remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais (fonte: CODREH) 


