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Em meio ao complexo momento que o país 

atravessa, um grupo de empreendedores en-

frenta os desafios da realidade e constrói um 

encantador espetáculo, valorizando  o que 

o brasileiro tem de melhor: sua diversidade 

cultural, a pluralidade de suas formas de ex-

pressão, sua rica musicalidade, a resiliência 

diante das dificuldades. Passando por todas 

as regiões do Brasil, o enredo revela os con-

trastes, as contradições, os sotaques e, por 

fim, a força do nosso povo. Assim é Rio Mais 

Brasil, o premiado musical que ganhou os pal-

cos brasileiros em 2017 com o patrocínio da 

Brasilcap, que mais uma vez cumpriu seu pa-

pel de apoiadora da cultura nacional. 

Ao apresentar seu Relatório Anual 2017, a 

Brasilcap também se inspirou em Rio Mais 

Brasil e no retrato do povo e da nação que 

o musical exibe. Por meio de suas parcerias, 

a empresa também está presente em todas 

as regiões do país, contribuindo para que os 

brasileiros realizem seus sonhos por meio da 

Capitalização. Como os personagens da pe-

ça, a Brasilcap também soube lidar com as di-

ficuldades de 2017, que atingiram o mercado 

como um todo. E assim como o roteiro de can-

ções do espetáculo passeia por diversos gê-

neros e ritmos, a companhia se preparou para 

diversificar ainda mais seu portfólio de produ-

tos, para oferecer a solução de Capitalização 

adequada a cada tipo de público. 

Apresentação

O Relatório Anual 2017 foi construído de 

acordo com as diretrizes da Global Reporting 

Initiative (GRI), organização não governa-

mental que fornece padrões de nível mundial 

para reporte de desempenho corporativo em 

temas econômicos, sociais e ambientais. A 

publicação traz as informações mais impor-

tantes sobre o desempenho da Brasilcap du-

rante o ano, incluindo dados financeiros, de 

estratégia e gestão, governança corporativa, 

relacionamento com seus públicos internos 

e externos e iniciativas de responsabilidade 

socioambiental. O documento ainda traz os 

projetos culturais, educativos e sociais patro-

cinados e apoiados pela empresa – entre os 

quais Rio Mais Brasil, que foi um dos grandes 

destaques do ano. 

Boa leitura. 

Rio Mais Brasil: 
musical é a 
inspiração para o 
Relatório Anual
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A Brasilcap encerrou 2017 com uma certe-

za: a Companhia se fortaleceu em um ano 

extremamente desafiador para todo o seg-

mento de capitalização. Mesmo em um ce-

nário macroeconômico complexo, no qual a 

dinâmica da atividade – em conjunto com a 

queda da inflação – possibilitou a redução 

da taxa de juros e impactou as condições 

do mercado financeiro, a Brasilcap foi vito-

riosa em sua estratégia de negócios. Em es-

pecial, na comercialização de produtos fora 

do Banco do Brasil (BB), onde o resultado 

chegou a R$ 438,5 milhões, representando 

um crescimento de 31,6% quando compara-

do ao ano anterior. 

O Cap Fiador é um exemplo de como a nos-

sa expansão já é realidade. Em 2017, 64 

novos parceiros passaram a vender o título, 

que substitui o fiador de forma fácil e rápi-

da na hora de alugar um imóvel. O melhor 

produto de garantia locatícia do mercado 

alcançou um faturamento geral de R$ 96,2 

milhões, crescimento de 85,2% em relação 

a 2016. 

Foi, de fato, um ano de muito suor, talento 

e dedicação para manter ascendente a tra-

jetória da Brasilcap. Lançamos, em junho, 

o Ourocap Negócios – título voltado para 

Mensagem do Presidente

pessoa jurídica. Em apenas 20 dias, atingi-

mos mais R$ 120 milhões em vendas, o que 

mostrou a excelente receptividade do pro-

duto para o segmento empresarial, aliado à 

força da marca BB. Por falar em Ourocap, 

em março, disponibilizamos as opções de 

compra, resgate e cancelamento por meio 

do aplicativo BB para smartphones, eviden-

ciando o foco na evolução do relacionamento 

com a nossa base de 3,7 milhões de clientes.

Não paramos por aí. A Brasilcap foi re-

conhecida como a ”Melhor Empresa de 

Capitalização do País” pelo jornal O Estado 

de São Paulo, por meio dos anuários 

Finanças Mais e Empresas Mais. O jornal 

Valor Econômico (anuário Valor 1000), por 

sua vez, elegeu a Brasilcap como a “Maior 

Empresa de Capitalização do País”. As pu-

blicações cruzaram diversos indicadores 

econômico-financeiros que colocaram a 

Companhia na dianteira dos rankings vei-

culados. A Brasilcap também recebeu, pe-

lo sétimo ano consecutivo, o Certificado 

Empresa Cidadã, conferido pelo Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio 

de Janeiro (CRCRJ). Conquistas expressi-

vas que referendam o nosso protagonismo 

quando o assunto é inovação e sustentabili-

dade em soluções de capitalização. 

Fruto do trabalho de muitos, este Relatório 

tem como inspiração o espetáculo Rio Mais 

Brasil, do qual fomos patrocinadores em 

2017. Abordando a diversidade brasileira na 

forma de música, o espetáculo tem muito em 

comum com a Brasilcap, uma Companhia que 

leva a cultura da disciplina financeira para to-

das as regiões do país. Mais um ano em que 

marcamos presença no fomento a manifesta-

ções artísticas – o que muito nos orgulha. 

A publicação dá continuidade ao trabalho de 

implementação de nossa estratégia de sus-

tentabilidade, visando ampliar a percepção 

e conhecimento quanto aos temas ambien-

tais, sociais e de governança (ASG).  O ob-

jetivo é a busca por soluções para todos os 

nossos impactos, conforme preconizam os 

Princípios de Sustentabilidade em Seguros 

(PSI), dos quais somos signatários. 

 

Boa leitura!

 
 

Marcio Lobão 

Presidente da Brasilcap 

GRI 102-14

Em 2017, obtivemos  
conquistas expressivas  
que referendaram nosso  
protagonismo”

“
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A Brasilcap



A Brasilcap Capitalização S.A., uma empre-

sa do grupo Banco do Brasil, se dedica a 

comercializar soluções de Capitalização. 

Fundada em 1995, está sediada na cidade 

do Rio de Janeiro e conta com a capilarida-

de do Banco do Brasil – presente em todas 

as unidades da federação – como princi-

pal canal de distribuição. Constituída como 

uma sociedade por ações, a Brasilcap es-

tá autorizada a atuar sob a regulamentação 

da Superintendência de Seguros Privados 

(Susep). Além dos produtos oferecidos por 

meio do Banco do Brasil (Ourocap), a com-

panhia também mantém parcerias com a BV 

Financeira e com os Correios, entre outras 

empresas e entidades. [GRI 102-1, 102-3, 102-

4, 102-5, 102-6]

A Brasilcap é a única empresa de 

Capitalização a aderir aos Princípios pa-

ra Sustentabilidade em Seguros (PSI), do 

Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – Iniciativa Financeira (Unep FI, 

sigla em inglês). A companhia também rece-

beu em 2017, pelo sétimo ano consecutivo, 

o Certificado Empresa Cidadã, concedido 

pelo Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ). [GRI 102-

12, 102-13]

Detentora da maior reserva técnica do mer-

cado brasileiro (cerca de R$ 10 bilhões) e 

responsável por cerca de 24% das recei-

tas do segmento, a Brasilcap é uma das 

referências nacionais em seu campo de atu-

ação. Em 22 anos, a empresa atingiu a mar-

ca de 3,7 milhões de clientes, tendo contem-

plado mais de 600 mil títulos e distribuído 

cerca de R$ 2 bilhões em prêmios. Em 2017, 

foi apontada como a maior e melhor empre-

sa do setor de Capitalização pelos anuários 

Valor 1000, do jornal Valor Econômico, e 

Empresas Mais, do jornal O Estado de São 

Paulo, respectivamente. A companhia tam-

bém é responsável por apresentar diversas 

inovações ao setor, como o primeiro título 

com 100% do valor resgatável; a possibili-

dade de resgate parcial de títulos e a vigên-

cia flexível, com prazos e parcelas definidos 

pelos clientes; e o primeiro título com renda 

variável (Ourocap Flex). [GRI 102-7]
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A Brasilcap detém
a maior reserva
técnica do mercado
brasileiro de 
Capitalização

Estes são os principais 
direcionadores da atu-
ação da Brasilcap, que 
consideram a sustenta-
bilidade de seu negó-
cio e a satisfação dos 
públicos de interesse 
da companhia. São as 
noções que fundamen-
tam o planejamento es-
tratégico da empresa e 
que orientam a atuação 
da Brasilcap em todos 
os aspectos. 

• Adaptabilidade
• Comprometimento
• Excelência
• Inovação

VALORES

Ser a solução em 
Capitalização para 
pessoas e empre-
sas realizarem seus 
objetivos 

MISSÃO

Transformar vidas 
com a Capitaliza-
ção, ser referência 
no seu segmento 
e contribuir para 
o desenvolvimen-
to sustentável da 
sociedade 

VISÃO

A Brasilcap

Missão, visão e valores [GRI 102-16]
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A Cadeia de Valor da Brasilcap  
[GRI 102-15, 102-40, 102-42]

Materialidade  
[GRI 102-15, 102-43, 102-44, 102-47]

A cadeia de valor de uma organização resume 

todas as atividades desempenhadas por ela 

em seu processo de criação de valor, incluindo 

o desdobramento interno da estratégia, seus 

mecanismos de gestão, o relacionamento com 

os públicos de interesse e a entrega de produ-

tos e/ou serviços para os clientes. 

Além de sua Missão, sua Visão e seus Valores, 

a gestão da Brasilcap também considera os te-

mas materiais definidos para a empresa – ou 

seja, os aspectos mais relevantes para a es-

tratégia e para a perenidade dos negócios. A 

relação de temas materiais envolveu aspectos 

identificados pelo planejamento estratégico, 

sugeridos pelos stakeholders da companhia 

e incluídos pela área de Responsabilidade 

A Brasilcap representa sua Cadeia de Valor 

por meio do quadro a seguir, que permite vi-

sualizar os processos (de gestão e finalísticos) 

e as prioridades estratégicas definidas para a 

condução da empresa, além da relação dos 

stakeholders impactados.

Social Corporativa, após consulta a represen-

tantes dos empregados. Definida originalmente 

em 2015 e revalidada para a construção deste 

Relatório, a atual materialidade da Brasilcap é 

composta por 13 temas. O quadro a seguir traz 

a relação dos temas, os stakeholders mais di-

retamente envolvidos em cada assunto e quais 

capítulos do Relatório explicam o tratamento 

que a Brasilcap dá a cada um deles. 

TEMAS STAKEHOLDERS MAIS  
DIRETAMENTE IMPACTADOS

LEIA MAIS NESTE RELATÓRIO 
NO(S) CAPÍTULO(S): 

1. Desempenho econômico
Mercado, colaboradores, acionis-
tas, fornecedores, parceiros

Desempenho em 2017

2. Presença no mercado e riscos  
regulatórios

Mercado, acionistas governo, ór-
gãos reguladores

A Brasilcap, Desempenho em 2017

3. Aperfeiçoar a governança corporativa Acionistas, colaboradores, socie-
dade, órgãos reguladores

A Brasilcap

4. Entrosamento entre as áreas Colaboradores Pessoas

5. Promover o engajamento e a  
produtividade no ambiente de trabalho

Colaboradores, clientes Pessoas

6. Educação financeira e securitária Colaboradores, clientes Clientes, Responsabilidade  
socioambiental

7. Impactos econômicos indiretos Sociedade Responsabilidade socioambiental

8. Relacionamento com poder público Governo, órgãos reguladores, 
sociedade

A Brasilcap, Responsabilidade 
socioambiental

9. Condições de trabalho inclusive saúde 
e segurança

Colaboradores, fornecedores Pessoas

10. Prevenção à corrupção Colaboradores, fornecedores, 
acionistas, órgãos reguladores, 
sociedade

A Brasilcap

11. Transparência e prestação de contas Órgãos reguladores, governo, 
sociedade

A Brasilcap, Desempenho em 2017, 
Responsabilidade socioambiental

12. Práticas trabalhistas Colaboradores, fornecedores Pessoas

13. Proteção dos direitos humanos Colaboradores, sociedade Pessoas, Responsabilidade  
socioambiental
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

DIRETRIZES

CADEIA  
DE VALOR

TIPO-PROCESSOS DE GESTÃO

MPG-Prover 
Inteligência
Competitiva

MPG-
Prestar

Assessoria
Jurídica

MPG-Gerir 
Orçamento,

Custos,
Resultados,
Informações
Gerenciais

MPG-
Gerenciar

Riscos

MPG-
Prestar

Assessoria
Societária

MPG-
Administrar
Controles  
Internos

MPG-Gerir
Responsabi-

lidade
Socioam-

biental

MPG- 
Realizar 

Gestão da 
Estratégia

TIPO-PROCESSOS FINALÍSTICOS

MPF-Gerir Relacionamento com o Cliente*

MPF-Gerir Portfólio de Produtos*

MPF-Manter Parceiros e Canais de Venda*

MPF-
Gerir carteira de  
Investimentos*MPF-

Administrar
Títulos

MPF-
Comercializar 

Produtos*

MPS-
Gerir 

Pessoas

MPS-
Gerir 

Compras e
Contratações

MPS-Gerir 
Serviços  

Administrativos  
e Infraestrutura

MPS-
Gerir Finanças
Administrativas

MPS-Gerir  
Contabilidade/

Fiscal

MPS-Gerir  
Comunicação
Institucional

MPS-Gerir  
Tecnologia da
Informação

MEIO AMBIENTE

ACIONISTAS

MISSÃO

VISÃO

VALORES

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ORGÃOS REGULADORES

SOCIEDADE

MPF-Gerir Estratégia Empresarial
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Brasilcap em números 2017*

R$10 bilhões
R$7,6 bilhões
R$3,3 bilhões

R$4,9 bilhões  
de faturamento

mais de 

30 mil títulos  
premiados

FATURAMENTO TOTAL DO MERCADO DE CAPITALIZAÇÃO

Brasilcap

Empresa  
2ª colocada

*Fonte: Controladoria
*** Ações ordinárias (ON)

Empresa  
3ª colocada

Brasilcap

BB Seguros Participações S.A.

Companhia de Seguros Aliança da Bahia

Demais empresas 

Icatu Seguros 

Demais empresas 

LÍDER DE MERCADO EM RESERVAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA*** 

23,60%

76,4%

49,99%

25,00%

23,75%

1,26%

mais de 

R$153 milhões  
distribuídos em prêmios

6,9 milhões  
de títulos ativos**

3,7 milhões  
de clientes
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Produtos e serviços [GRI 102-2]

A Brasilcap busca se diferenciar pela oferta 

de títulos voltados a diversos segmentos de 

públicos, formatados para atender a neces-

sidades específicas ou adequados a dife-

rentes objetivos pessoais de seus clientes. A 

principal linha de produtos, Ourocap, permite 

ao cliente a acumulação de uma reserva por 

meio de pagamentos mensais ou únicos, de-

volvendo 100% do valor acumulado ao fim do 

prazo. Durante o período da vigência, desde 

que esteja com as mensalidades em dia, o 

cliente concorre a sorteios. Há também  títulos 

de garantia locatícia para o mercado imobili-

ário (Cap Fiador), soluções para ajudar em-

presas a atrair, conquistar ou fidelizar clientes 

em ações promocionais (Promocap) e pro-

dutos vendidos por meio da BV Financeira e 

Correios (Parcela Premiável e PostalCap, res-

pectivamente), cujos atributos são o incentivo 

à filantropia, no caso do Parcela Premiável, e à 

sorte, no caso do PostalCap.

Conheça mais sobre os produtos de 

Capitalização da Brasilcap: 

PRODUTO CARACTERÍSTICAS COMO É COMERCIALIZADO

Ourocap

Disponível para pessoas físicas, com planos de 
pagamento único a partir de R$ 1.000, plano de 
pagamentos mensais a partir de R$ 30 e sorteio 
de prêmios de até R$ 10 milhões

Débito em conta corrente ou em conta poupan-
ça do Banco do Brasil e por meio dos cartões 
de crédito do Banco do Brasil, nas agências ou 
por meio dos canais de atendimento do Banco 

Ourocap  
Flex

Título com mensalidade a partir de R$ 100, sendo 
uma parte aplicada em fundo de renda variável, re-
vertido como um bônus junto ao resgate e prêmios 
de até 
R$ 1,25 milhão

Apenas para pagamento em débito de conta-corrente 
do Banco do Brasil, nas agências ou por meio dos 
canais de atendimento do Banco (aplicativo mobile, 
Terminais de Autoatendimento e Internet Banking)

Ourocap  
Estilo Flex

Versão do Ourocap Flex voltado para clientes Estilo 
BB, com mensalidades a partir de R$ 250 e prêmios 
de até R$ 3,125 milhões. Parte de cada mensali-
dade paga é revertida a projetos de responsabili-
dade social da Fundação Banco do Brasil (FBB)

Ourocap  
Multi Sorte

Com mensalidades a partir de R$ 1.000, promove 
sorteios semanais de até R$ 171,5 mil

Ourocap 
Negócios

Oferecido a empresas, pode ser de pagamento úni-
co (12, 24, 36 ou 48 meses) ou pagamento periódi-
co (seis parcelas) e prêmios de até R$ 3,57 milhões

Correntistas e não correntistas do Banco do Brasil, 
nas agências ou por meio dos canais de atendimento 
do Banco

Cap Fiador Com títulos de pagamento único entre R$ 1.000 e 
R$ 30 mil, funciona como garantia na hora de alugar 
um imóvel, dispensando fiador, análise de crédito ou 
comprovação de renda

Para pessoas físicas ou jurídicas, por corretores de 
seguros parceiros da Brasilcap

Promocap Títulos de capitalização de pagamento único, ad-
quiridos por empresas que desejam presentear seus 
clientes com o direito de concorrer aos sorteios

Vendido diretamente pela Brasilcap a pessoas 
jurídicas 

Parcela 
Premiável

Título de pagamento único que pode ser adquirido 
em conjunto com financiamentos da BV Financeira 
(empréstimo consignado ou financiamento de veícu-
los).  O resgate é destinado integralmente à Asso-
ciação de Assistência à Criança Deficiente (AACD)

Por meio da parceria com a BV Financeira

PostalCap Produto de perfil popular. Com um pagamento único 
de R$ 12, clientes concorrem a prêmios instantâne-
os de R$ 60 e a sorteios de até R$ 60 mil, líquidos 
de Imposto de Renda

Nas agências físicas dos Correios 
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DIRETORIA  
COMERCIAL

(20.00.50)

Frederico Queiroz Filho
(interino)

Governança corporativa 

Estrutura de governança [GRI 102-18]

Reguladas pela Superintendência de Seguros 

Privados (Susep), as atividades da Brasilcap tam-

bém acompanham as boas práticas recomen-

dadas pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). Isso inclui a manutenção de 

uma estrutura de governança corporativa sólida, 

A estrutura de governança da Brasilcap ao fim de 2017 era composta da seguinte maneira: 

com a definição das responsabilidades de cada 

órgão de alta liderança; a disseminação e a ob-

servação das diretrizes do Código de Ética da 

empresa; e a administração de temas sensíveis, 

como gestão de riscos corporativos, controles 

internos, compliance e ouvidoria. 

ASSEMBLEIA
GERAL

CONSELHO DE ADM
(20.00.02)

PRESIDÊNCIA 
(20.00.00)

Márcio Lobão

DIRETORIA 
DE TECNOLOGIA

(20.00.50)

Frederico Queiroz Filho

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA- 

-FINANCEIRA,  
RISCOS E  

COMPLIANCE
(20.00.10)

Marcelo Farinha 

DIRETORIA DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS (20.01.36)

Alberto Pinto Coelho Júnior

COMITÊ FINANCEIRO (20.00.04)  
(6 titulares, 4 suplentes)

CONSELHO FISCAL (20.00.03)
(4 titulares, 4 suplentes)

COMITÊ DE RISCOS (20.00.04)
(6 titulares, 3 suplentes)

COMITÊ DE AUDITORIA (20.01.12)
(3 titulares)

UNIDADE ORGANIZACIONAL

UNIDADE DE ASSESSORIA

Controles internos e compliance [GRI 103 | 205]

O ano de 2017 foi marcado por avanços rele-

vantes nos mecanismos de controles internos 

e de processos de conformidade na Brasilcap. 

Uma das principais prioridades foi o início da 

elaboração de um Programa de Integridade, 

baseado na observação da Lei nº 12.846 (Lei 

Anticorrupção) e que vai incluir determinações 

válidas para todos os relacionamentos da em-

presa com seus públicos (internos e externos).  

O Programa inclui uma Política de Integridade 

estruturada, com diversas normas e obrigações, 

e um plano de ação com medidas efetivas para 

garantir o cumprimento da Política. Construídas 

no decorrer de 2017, essas definições serão re-

vistas para deliberação pela Diretoria em 2018.  

Outras ações relevantes incluíram a revisão da 

Norma de Gestão da Documentação Normativa, 

que estabelece os critérios para padronizar, ela-

borar, alterar, suspender, excluir, publicar e divul-

gar os documentos normativos referentes ao ne-

gócio da Brasilcap; a publicação de uma nova 

norma interna anticorrupção; e a divulgação de 

um treinamento online anticorrupção, de cum-

primento obrigatório por parte de todo o público 

interno, incluindo conselheiros e diretores. 

CÓDIGO DE ÉTICA E CANAL DE ÉTICA  
[GRI 102-17]

O Código de Ética e Conduta da Brasilcap foi 

revisto em 2017.  A nova versão buscou tornar o 

documento mais objetivo e de fácil entendimen-

to, sem deixar de observar as boas práticas de 

governança e o respeito às leis e regulamenta-

ções setoriais. O texto do Código foi submetido 

à ampla discussão interna; os colaboradores da 

empresa puderam opinar sobre os pontos prin-

cipais e fazer questionamentos antes da aprova-

ção final da Diretoria. O documento cobre des-

de o comprometimento dos empregados com 

os Valores da Brasilcap e as recomendações 

para um ambiente de trabalho justo e ético até 

o relacionamento da empresa com entes exter-

nos, além do combate à lavagem de dinheiro, a 

conflitos de interesses e a fraudes. As empresas 

fornecedoras de serviços e insumos contrata-

das pela Brasilcap também precisam assinar 

um termo de ciência sobre o novo Código, com-

prometendo-se a cumprir suas determinações.  

Em junho, foi apresentado o novo Canal de 

Ética, destinado a acolher denúncias sobre atos 

e condutas que violem os princípios éticos da 

empresa e/ou que infrinjam a lei. Disponível no 

site da empresa (https://canaldeetica.com.br/

brasilcap/#home) ou por telefone (0800-377-

8003) e aberto a qualquer pessoa, o Canal asse-

gura sigilo absoluto e anonimato às denúncias, 

que são recebidas por uma empresa indepen-

dente. Comitês internos fazem a apuração dos 

casos considerados relevantes, em um processo 

documentado a cada etapa. Todas as denúncias 

recebidas em 2017 foram devidamente tratadas. 

TREINAMENTOS EM PROCEDIMENTOS 
ANTICORRUPÇÃO [GRI 205-2] 

Um percentual de 46% do corpo funcional da 

Brasilcap ativo em 31 de dezembro foi treinado 

em capacitações anticorrupção em 2017. Em 

2016, o mesmo percentual foi de 49%, totalizan-

do 95% do público treinado em anticorrupção. 

O Código de Ética e 
Conduta foi revisado 
em 2017
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Gestão de riscos [GRI 205-1]

Além das boas práticas recomendáveis para 

o mercado de Capitalização e para o siste-

ma financeiro em geral, a gestão de riscos 

da Brasilcap inclui a segregação de funções 

(negócio x risco), decisões tomadas de forma 

colegiada e políticas e normas específicas 

a respeito do tema. Em 2017, a Companhia 

procurou aperfeiçoar seus processos, em 

busca de adequação às determinações da 

Circular n. 517 da Susep (2015), que deli-

bera sobre os principais riscos envolvidos 

no segmento de Capitalização: subscrição, 

crédito, operacional e de mercado. 

Duas iniciativas relevantes marcaram o ano: 

o início dos trabalhos do Comitê de Riscos, 

órgão de assessoramento ao Conselho de 

Administração, e a elaboração formal de 

uma Política de Gestão de Riscos. O Comitê 

conta com a participação do presiden-

te da Brasilcap, do diretor Administrativo-

financeiro, Riscos e Compliance e da 

Gerência de Riscos, além de membros ex-

ternos que representam os acionistas. 

Já a Política de Gestão de Riscos define 

as diretrizes relacionadas ao monitoramen-

to e tratamento relativas a cada categoria 

de riscos, além de definir as responsabili-

dades dos gestores. Além disso, foi elabo-

rada e aprovada pela alta administração a 

Declaração de Apetite ao Risco, que formali-

za os limites da exposição da Brasilcap aos 

riscos monitorados, de acordo com as deli-

berações dos acionistas. 

A estrutura interna da equipe de gestão de 

riscos foi revista e ampliada e passou a atuar 

de forma segregada das áreas de negócios. 

Em 2017, a Brasilcap 
instituiu um Comitê  
de Riscos e formalizou  
sua Política de Gestão 
de Riscos

EMPREGADOS QUE FORAM COMUNICADOS E TREINADOS EM POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO, 
POR CATEGORIA FUNCIONAL

Categoria funcional Empregados 
2017

Treinados

Diretoria número 1

% 25,00%

Gerência número 17

% 53,13%

Administrativo número 83

% 46,37%

Operacional número 0

% 0%

Aprendiz número 3

% 100%

1: o indicador é mensurado em questão de efetividade (% de empregados treinados). A quantidade de comunicados não é mensurada. 
Entre os treinados em 2017, foram desconsiderados os seguintes desligados durante o ano: nove empregados, três estagiários e três dire-
tores. Não foram considerados os 111 empregados treinados em 2016. 
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O ano de 2017 trouxe os primeiros sinais de 

uma recuperação da economia brasileira 

após uma prolongada recessão. O período 

ainda foi desafiador para quase todos os 

segmentos, e o mercado de Capitalização 

voltou a registrar queda em sua receita e em 

suas reservas. Apesar do panorama comple-

xo, a Brasilcap manteve seu posicionamento 

como uma das líderes do setor. 

Os efeitos negativos do cenário macroe-

conômico impactaram o desempenho da 

Companhia, que respondeu de maneira 

02

O mercado de Capitalização
Depois de dois anos consecutivos de reces-

são, com redução generalizada da atividade 

econômica, o país começou a exibir sinais de 

recuperação em 2017. Pela primeira vez des-

de 2014, o Produto Interno Bruto (PIB) apre-

sentou crescimento (1%), acompanhado pela 

queda no índice de desemprego, inflação em 

viés de baixa e uma queda expressiva da ta-

xa básica de juros (Selic), que chegou a 7% 

no fim do ano. Esses indicadores, somados à 

agenda de reformas econômicas debatidas no 

Congresso Nacional, elevaram o otimismo dos 

setores produtivos e a confiança na indústria. 

eficaz revendo suas estratégias de investi-

mento, expandindo a base de parceiros co-

merciais e buscando maior controle de cus-

tos. O volume de contratação de novos pla-

nos foi menor em 2017, em comparação com 

2016; houve uma quantidade maior de res-

gates, o que gerou diminuição nas reservas, 

em especial durante o primeiro semestre. Na 

segunda metade do ano, houve recuperação 

expressiva nas vendas, suficiente para ga-

rantir o atingimento do resultado orçado pa-

ra o exercício. 

Pelo terceiro ano consecutivo, o mercado de 

Capitalização apresentou queda em sua recei-

ta. A redução entre 2016 e 2017 foi de 1,50%, 

de acordo com dados da Superintendência de 

Seguros Privados (Susep). O total de reservas 

das empresas do setor também teve uma ligei-

ra queda (-0,8%). Os resgates finais e antecipa-

dos efetuados pelos clientes no período caíram 

9,7%, sinalizando uma predisposição maior 

dos clientes de manter recursos guardados. 

Desempenho  
em 2017

Em termos de distribuição geográfica, a re-

gião Centro-Oeste foi destaque no ano, com 

um crescimento de 7,50% no faturamento, que 

representa R$ 1,6 bilhão. A premiação cres-

ceu 31,02%, alcançando R$ 88,3 milhões. A 

região Sul também apresentou resultados po-

sitivos, com aumento de 5,1% no faturamento 

em relação a 2016, fechando o período em R$ 

4,0 bilhões. Na distribuição de prêmios, a re-

gião foi contemplada com R$ 388,9 milhões, 

avanço de 7,17% em relação a 2016.

R$29,2 bilhões  
reservas técnicas totais

R$4,4 milhões  
valor médio distribuído  
por dia útil

R$1,1 bilhão  
total distribuído em prêmios

R$20,8 bilhões  
faturamento do ano 

PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO EM 2017*

*Fonte: Fenacap

Em um ano desafiador, 
a Brasilcap manteve-se 
como uma das líderes 
no mercado
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Desempenho econômico
A Brasilcap manteve boa performance no 

volume de vendas e, apesar da redução de 

13,4% comparada ao exercício anterior, foi ca-

paz de realizar distribuição de valores satisfa-

tória, com um bom resultado financeiro apu-

rado – decorrente de uma estratégia eficiente 

na administração da carteira de investimentos 

durante 2017. A gestão dos investimentos teve 

importante papel nos resultados do ano. A ren-

tabilidade obtida foi suficiente para compen-

sar a redução nas vendas, cumprindo a meta 

mínima prevista para o ano e respeitando os 

direcionamentos da política de investimentos 

aprovada pelos sócios. Os recursos foram alo-

cados, majoritariamente, em ativos de renda 

fixa, levando em consideração as limitações 

específicas do passivo da Brasilcap, bem co-

mo os seus fluxos de pagamentos e recebi-

mentos esperados, definindo a alocação es-

tratégica. A empresa conta com o apoio da BB 

Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos 

e Valores Mobiliários S.A. (BB DTVM) na pres-

tação de serviços inerentes à administração 

dos recursos da carteira de investimentos.

Diante da iminência de um cenário econômico 

mais favorável em 2018, a empresa promoveu 

mudanças em seus processos de gestão para 

mitigar os possíveis efeitos negativos da insta-

bilidade. Um novo processo de construção do 

Planejamento Estratégico, iniciado em 2017 e 

válido para o período 2018 a 2020, está sendo 

implementado pela Companhia. O aprimora-

mento do método estimulou maior participação 

dos colaboradores em diversas áreas da em-

presa na análise dos cenários futuros, que foram 

detalhados em conjunto com a alta liderança da 

Brasilcap e sócios. O Planejamento Estratégico 

levou em conta o panorama econômico de que-

da dos juros, prospecção por negócios e investi-

mento com margens mais favoráveis.

Houve também um esforço extra na otimiza-

ção de custos e na reavaliação de contratos 

de serviços e insumos, identificando oportuni-

dades de economia e maior eficiência opera-

cional; o orçamento do ano foi construído com 

base no Planejamento Estratégico. Havia a me-

ta de reduzir em 10% os valores dispendidos 

com fornecedores; o objetivo foi alcançado, 

com um percentual de savings de 13%. Novos 

modelos de registros oficiais e processos de 

validações permitiram mais precisão nos cál-

culos de provisões contábeis para resgates, 

sorteios a realizar e distribuição de bônus. 

Além disso, foi implementada a automatização 

no pagamento de comissões aos parceiros do 

Cap Fiador e criou-se o Banco de Dados de 

Perdas Operacionais (BDPO), para aumentar 

o controle e evitar falhas nos pagamentos.

No segundo semestre, o Banco do Brasil reto-

mou o ritmo de vendas, o que melhorou a arre-

cadação da empresa. O desempenho positivo 

de produtos oferecidos por meio de outros par-

ceiros também foi expressivo, com destaque 

para o Cap Fiador, cujo faturamento saltou de 

R$ 52 milhões em 2016 para R$ 96 milhões.

Ainda de acordo com esse cenário, apesar 

das ligeiras quedas nas receitas e nas reser-

vas, os números do ano demostraram uma 

reação positiva diante da melhora na econo-

mia. Houve redução de resgates antecipa-

dos, e o volume de títulos ativos se manteve 

estável, com pequena retração no primeiro 

semestre. Segundo a Federação Nacional de 

Capitalização (Fenacap), as soluções de ne-

gócios com sorteios, voltadas para pessoas 

jurídicas, se destacaram no período. O título 

de capitalização de Incentivo registrou cresci-

mento de 28,4% e R$ 2,2 bilhões em receitas. 

Já o título para Garantia Locatícia, que substi-

tui o fiador nas transações de aluguel comer-

cial e residencial, arrecadou R$ 1,3 bilhão, um 

avanço de 19,3% nas receitas em compara-

ção ao mesmo período do ano passado.

R$1,3 bilhão 
arrecadação dos títulos de  
Garantia Locatícia em 2017

R$96 milhões  
faturamento obtido com  
o Cap Fiador em 2017
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COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (%) RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE RENDA FIXA

93,7

2,0 2,8 1,3 0,2

Cap Fiador
Parcela Premiável

Ourocap

PostalCap
Promocap

Rentabilidade Brasilcap 120% do CDI

Meta do ano 100% do CDI

R$194 milhões  
excedente dos investimentos,  
considerando a receita financeira

R$5,79 milhões  
em savings na gestão de compras,  
aumento de 120% em relação a 2016

FATURAMENTO (R$ BILHÕES) LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES)

Principais indicadores 

R$4,9 bilhões  
faturamento total

R$248,7 milhões  
lucro líquido gerencial

2015 2016 2017

378,8

439,2

248,7

2015 2016 2017

6,6

5,6

4,9

RECEITA MÊS A MÊS FATURAMENTO (R$ MIL)

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

342,4
277,3

314,3
262,6 278,5

417,7 402,3
478,2 464,7

405,0
462,4

788,0
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VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO (%)

90,22 92,42

0,71 0,923,74 2,955,14
3,61

0,19
0,10

VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO (R$ MIL)

Gerado 2016 2017

Receitas 7.334.816 6.115.418

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO (R$)

Distribuído 2016 2017

Custos operacionais 6.463.068 5.586.788

Salários e benefícios  
de empregados 50.521 55.439

Pagamentos a provedores  
de capital 268.113 178.361

Pagamentos ao governo 368.558 218.167

Investimentos na comunidade 13.474 6.315

Total 7.163.734 6.045.070

VALOR ECONÔMICO RETIDO (R$)

Retido 2016 2017

“Valor econômico direto gera-
do” menos “Valor econômico 
distribuído"

171.082 70.348

Valor econômico direto gerado e distribuído [GRI 201-1]

No exercício de 2017, os valores econômicos 

registrados no ano, destinados exclusivamen-

te ao governo federal, decorrentes de tributos 

federais (PIS/COFINS/CSSL/IRPJ), foram de 

2016 2017

Salários e benefícios de empregados
Pagamentos a provedores de capital

Custos operacionais

Investimentos na comunidade
Pagamentos ao governo

R$ 218,17 milhões; e de incentivos fiscais so-

bre o Imposto de Renda PJ (Incentivo Cultural, 

Incentivo ao Esporte, Pronon, Pronas e Idoso), 

R$ 6,32 milhões.
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03
Clientes

O ano foi marcado pela ampliação da car-

teira de clientes conquistados fora dos ca-

nais exclusivos do Banco do Brasil, através 

de parcerias com empresas e entidades 

do setor imobiliário (Cap Fiador), com a 

BV Financeira (Parcela Premiável) e com 

os Correios (PostalCap), apesar de ter si-

do registrada uma ligeira queda (-3,6%) na 

base total em comparação com 2016. Uma 

agenda de melhorias nos processos de re-

lacionamento e nos canais de atendimento 

ao público trouxe mais agilidade na resposta 

a questionamentos  e reduziu os prazos de 

resolução das demandas mais comuns. 

Para 2018, a Brasilcap planeja uma ampla 

revisão de seu portfólio de produtos, com o 

objetivo de atrair novos segmentos de clien-

tes em potencial – inclusive nas classes C, 

D e E – e adequar a oferta de soluções ao 

momento atual da economia brasileira. A 

ampliação do portfólio com as redes de par-

cerias também está nos planos para 2018. 

O monitoramento da gestão de produtos é 

realizado pela Auditoria Interna, bem como 

por auditorias externas (atuarial e contábil) 

realizadas anualmente. [GRI 103 | 417]

Principais números

2015 2016 2017

3,2

3,9

3,7

R$3,7 milhões  
de clientes

BASE (MILHÕES DE CLIENTES)
2015 2016 2017

199

277

153 R$153 milhões  
distribuídos em prêmios

PRÊMIOS (R$ MILHÕES)

DISTRIBUIÇÃO PF/PJ (2017)

Pessoa jurídica
Pessoa física

92,7%

7,3%

2015 2016 2017

29.801

33.000

30.238

30.238 títulos   
premiados

TÍTULOS 

Em 2017, cresceu  
a carteira de clientes 
conquistados fora  
dos canais do  
Banco do Brasil
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Treinamento de 
funcionários do 
Banco do Brasil 
sobre o Ourocap

Todos os produtos da Brasilcap respeitam 

as normas vigentes e só podem ser comer-

cializados após prévia aprovação da Susep. 

Os textos explicativos sobre cada produto 

são validados e atualizados e estão disponí-

veis no site da Brasilcap, incluindo um item 

de perguntas frequentes (FAQ), materiais 

promocionais e dados legais (Condições 

Gerais, Título, Informe de Rendimentos etc.). 

No modelo de ficha de cadastro dos produ-

tos Ourocap, além de constarem os dados 

cadastrais do cliente também estão descri-

tos pontos principais das Condições Gerais 

do produto e o corretor responsável. 

[GRI 417-1, 103 | 419]

CLIENTES (%) FATURAMENTO 
(R$ MILHÕES)

179.048 4,78% 247

690.144 18,44% 1.019

340.294 9,09% 499

1.761.412 47,05% 2.208

772.475 20,64% 921

TOTAL 3.743.373 100,00% 4.894

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA (%)

Mais de 2,5 milhões 
de títulos da linha  
Ourocap foram ven-
didos em 2017

Nordeste
Centro-Oeste

Norte

Sul
Sudeste

OUROCAP [GRI FS15, FS16]

Os produtos da linha Ourocap respondem 

pela maior parte dos negócios da Brasilcap. 

É um conjunto de títulos voltados a diversos 

públicos, entre pessoas físicas e jurídicas, 

que cumprem um papel duplo: além de es-

timular a cultura de poupar recursos, ofe-

recem a possibilidade de premiações por 

meio de sorteios. Um total de 2.507.577 títu-

los da linha foi vendido em 2017. Para esti-

mular o aumento de vendas, 103 eventos de 

treinamento foram realizados nas agências 

do Banco do Brasil, capacitando mais de 5 

mil funcionários sobre as características de 

cada produto. 

A Brasilcap redesenhou a sua linha de tí-

tulos de capitalização voltada para clientes 

Pessoa Jurídica (PJ) do Banco do Brasil. 

A Companhia lançou em 2017 a família 

Ourocap Negócios para realizar os planos 

de empresas de todos os portes e segmen-

tos, com prêmios de até R$ 3,5 milhões. Os 

títulos permitem aos clientes viabilizarem di-

ferentes projetos com a reserva acumulada, 

entre eles o gerenciamento do fluxo de cai-

xa, o pagamento do décimo terceiro salário, 

o aumento da produtividade, a ampliação do 

quadro de funcionários, a compra e a mo-

dernização de equipamentos. 
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Evento sobre  
o Cap Fiador  
realizado em 
Belo Horizonte

CAP FIADOR [GRI FS15, FS16]

A Capitalização como garantia locatícia 

vem ganhando espaço cada vez maior na 

preferência dos consumidores na hora de 

alugar imóveis. Se a fiança pessoal esbarra 

nos riscos de expor quem se oferece como 

garantia, o título de capitalização se mostra 

uma solução ágil, moderna e segura, e pode 

substituir a garantia por caução e o seguro-

-fiança. A Brasilcap investiu de forma inten-

sa em 2017 na divulgação dessas vantagens 

junto aos parceiros no mercado imobiliário 

(corretoras especializadas em capitaliza-

ção), com foco no crescimento da base de 

clientes nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Como resultado, 64 novas empresas 

foram incorporadas à base de parceiros – e 

as metas de desempenho relacionadas ao 

Cap Fiador foram todas cumpridas. 

Representantes da Brasilcap ministraram 134 

palestras durante eventos para o mercado 

imobiliário, capacitando 3.226 participantes 

sobre o Cap Fiador. Em eventos realizados 

em parceria com o Banco do Brasil, o título foi 

apresentado como parte do conjunto de so-

luções do BB voltado ao mercado imobiliário. 

PARCELA PREMIÁVEL
O número de clientes do Parcela Premiável 

cresceu quase 60% em relação a 2016, che-

gando a 1,4 milhão de pessoas. Em 2017, fo-

ram vendidos 642.255 títulos da modalidade, 

e o faturamento final (R$ 137,5 milhões) su-

perou em 175,4% a meta prevista para o ano. 

Ao contratar um financiamento junto à BV 

Financeira, parceira da Brasilcap no produ-

to, o cliente pode optar por “arredondar” o 

valor das parcelas com a compra do Parcela 

Premiável, que dá direito a cinco números 

da sorte para concorrer a prêmios mensais 

durante todo o prazo de seu financiamento. 

Na contratação, cede seu direito de resgate 

para a Associação de Assistência à Criança 

Deficiente (AACD) que, ao final da vigência 

do título, recebe todo o saldo capitalizado 

(leia mais no capítulo Responsabilidade 

socioambiental). 

POSTALCAP
Título da modalidade popular, o PostalCap é 

voltado aos clientes que apreciam seu apelo 

lúdico e acreditam na sorte e na realização 

dos seus planos por meio dos sorteios. Com 

um único pagamento de R$ 12, eles concor-

rem a prêmios instantâneos de R$ 60 e ainda 

participam de sorteios semanais de R$ 6 mil 

e de sorteios especiais de R$ 60 mil. Um total 

de 877.670 títulos foi vendido em 2017 exclu-

sivamente nos postos dos Correios, e a ar-

recadação do ano ficou em R$ 9,74 milhões. 

PROMOCAP
Títulos da modalidade Incentivo, customizados 

para empresas que necessitam realizar ações 

promocionais, com sorteios em dinheiro para 

seus clientes. A empresa promotora desenha, 

junto à Brasilcap, as características e valores 

envolvidos na promoção. O processo é simples 

e desburocratizado. Em 2017, o faturamento do 

Pormocap atingiu a marca dos R$ 66,56 milhões. 

Iniciativas de relacionamento
A eficácia da gestão do relacionamento com 

os clientes, pautada pela Política Corporativa 

de Relacionamento, é feita pelo acompanha-

mento de diversas metas corporativas. De mo-

do a garantir a fidelização de sua base e con-

quistar novos públicos, a Brasilcap procurou 

aprimorar seus processos de relacionamento. 

Os esforços em 2017 buscaram trazer maior 

eficiência e celeridade nas etapas de pós-

-venda, tais como: a redução do número de 

reclamações e mais agilidade na resolução 

de demandas como resgates, ações judiciais 

e óbitos. O aumento do uso de canais digitais 

de atendimento é uma prioridade, mas a con-

dução dessa transformação está sendo feita 

de forma gradativa. Uma pesquisa realiza-

da com clientes da Brasilcap constatou que 

uma parcela representativa desses clientes 

se sentem mais confortáveis, se utilizarmos 

os meios mais tradicionais de comunicação, 

dado que assegura as formas convencionais 

de relacionamento. 

As ações de melhoria no relacionamento fo-

ram divididas em dois níveis. O primeiro nível 

objetivava elevar os percentuais de chama-

das telefônicas atendidas e de atendimentos 

prestados via Fale Conosco, chat ou e-mail, 

além de aumentar a eficiência do Serviço 

de Atendimento ao Cliente (SAC) e do Canal 

de Vendas Diretas (CVD). O segundo nível, 

focado em avanços em processos e contro-

les, buscou elevar para 99% o percentual de 

demandas efetivamente tratadas e reduzir o 

prazo médio de resolução – se antes a média 

era de 12 dias, 93% das demandas passa-

ram a ser tratadas em até três dias. 

39BRASILCAP  
RELATÓRIO ANUAL 2017

APRESENTAÇÃO CLIENTES
MENSAGEM  
DO PRESIDENTE

PESSOAS A BRASILCAP
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO 
EM 2017 

ANEXO GRI



Queixas 2017

Número de queixas identifica-
das por meio do mecanismo 9.356

Número de queixas  
endereçadas 9.356

Número de queixas resolvidas 9.306

Número de queixas registra-
das antes do período coberto 
pelo relatório resolvidas no 
decorrer deste período

0

PESQUISA DE SATISFAÇÃO [GRI 102-43] 

Uma pesquisa telefônica direcionada a 

511 pessoas, detentoras de títulos ativos 

Ourocap, foi realizada em dezembro de 2017 

para aferir uma amostra da satisfação geral 

72,0%

90,0%

27,0%
30,9%

44,6%

53,2%

75,7 %

92,0%

2016 20162017 2017

RESULTADOS OU CONCLUSÕES DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Sobre produtos¹ SAC

% de recomendação
% de recompra

dos clientes com os serviços, produtos e o 

atendimento da Brasilcap. Os resultados in-

dicaram uma melhora em relação aos índices 

apurados em 2016.

RECLAMAÇÕES EM 2017
As reclamações são recebidas pela Central 

de Atendimento, Ouvidoria e site Brasilcap. 

Os casos são analisados e classificados co-

mo procedentes ou não. Os casos proceden-

tes recebem ações corretivas específicas. 

Independentemente da procedência da queixa, 

é feito contato posterior com todos os clientes. 

Atualmente, os resultados gerados a partir 

da pesquisa de satisfação não subsidiam a 

elaboração de um plano de ação. Para 2018, 

os desafios são a manutenção dos resulta-

dos positivos e o aumento da inovação nos 

canais de atendimento (maior uso de redes 

sociais, aplicação de chatbots, novos recur-

sos de autosserviço no atendimento eletrô-

nico dos SACs). 

O índice de  
satisfação dos clientes  
aumentou em 2017

Eventos e campanhas
O norte nas iniciativas de marketing e comu-

nicação em 2017 foi reforçar a divulgação 

sobre os benefícios dos produtos Brasilcap. 

Em relação à linha Ourocap, a comunicação 

buscou ressaltar o potencial que os produtos 

têm de colaborar para a realização dos so-

nhos dos clientes. Essa mensagem (“Realize 

seus planos”) foi trabalhada em publiedito-

riais concebidos especificamente para revis-

tas de bordo (companhias de aviação) e pa-

ra publicações do mercado de construção, 

com dicas de economia para viagens e re-

formas domésticas. Já as características do 

Cap Fiador foram trabalhadas na campanha 

de publicidade “Histórias”, que teve como 

objetivo transmitir a mensagem de que no-

vas histórias surgem todos os dias – e para 

que elas aconteçam, a melhor solução para 

a garantia locatícia é o Cap Fiador. A campa-

nha contou com anúncios em rádio e enve-

lopamento de ônibus em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte.  
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Ônibus  
envelopado  
para a campanha 
do Cap Fiador

Canais digitais
O site da Brasilcap (www.brasilcap.com.br) 

recebeu mais de 2,3 milhões de visitas em 

2017, um aumento de 22% em relação ao ano 

anterior. É um reflexo do trabalho intenso que 

a empresa fez para aumentar sua presença 

digital. Buscou-se produzir conteúdos de 

qualidade, procurando disseminar o conceito 

e os objetivos da Capitalização, muitas ve-

zes com um tom leve e bem-humorado. Entre 

os exemplos de destaque estão o blog Zero 

Perrengue (www.zeroperrengue.com.br), que 

Outra prioridade que ano após ano norteia o 

trabalho da companhia é a visibilidade dos 

sorteados. Em 2017, 24 eventos de premia-

ção foram realizados em diversas partes do 

Brasil, como forma de tangibilizar um dos 

principais atributos do título de capitalização: 

os prêmios que ajudam os clientes a encur-

tar o caminho da disciplina financeira e ao 

mesmo tempo motivam o público a continuar 

guardando recursos. 

A empresa também investiu em uma campa-

nha de comunicação integrada, com ênfase 

nos meios digitais, para promover o lança-

mento do Ourocap Negócios, disponibilizado 

em junho para os clientes Pessoa Jurídica 

do Banco do Brasil. O mote da campanha 

foi “A solução com o perfil da sua empre-

sa”. Produzida a partir de dados levantados 

pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação (IBPT), a iniciativa contou com 

ações voltadas diretamente a três categorias 

de clientes: varejistas de artigos de vestuário 

e acessórios, varejistas de mercadorias em 

geral, com ênfase em produtos alimentícios, 

e cabeleireiros. 

compila dicas para uma vida saudável (tanto 

na parte física quanto na financeira), e a série 

Descomplicap (com explicações a respeito 

do funcionamento da Capitalização).

Nas plataformas online de redes sociais, os 

perfis da Brasilcap no Facebook, no LinkedIn, 

no Instagram e YouTube ultrapassaram a 

marca de 237 mil seguidores. A presença 

da empresa nessas plataformas passou a 

ser menos formal e mais sintonizada com as 

Ouvidoria
A Ouvidoria da Brasilcap atua no tratamento 

de demandas críticas dos públicos externos 

da empresa, registradas diretamente por tele-

fone (0800 729 3478), pelo portal da empresa 

na internet ou recebidas por outras entidades 

(Susep, Reclame Aqui, Procon, Consumidor.

gov). A área busca colaborar ativamente com 

outros setores da companhia, de modo a 

entender as causas das demandas mais fre-

quentes e pensar em soluções de prevenção 

das reclamações e melhorias nos processos 

de resolução dos casos. Um plano de ação 

conjunto entre a Ouvidoria e áreas como 

Relacionamento com Clientes e Pós-Venda 

foi implementado, e incluiu métodos mais 

ágeis para encaminhamento das demandas 

recebidas pelo Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) e o ajuste sistêmico para 

direcionamento do crédito por CPF. Com isso, 

foi obtida uma redução de 18,27% no número 

de reclamações encaminhadas à Ouvidoria, 

na comparação entre 2017 e o exercício ante-

rior. O tempo médio de resolução das deman-

das também caiu de 9,18 dias (2016) para 

6,08 (2017).

Os casos tratados pela Ouvidoria se concen-

tram em cinco categorias principais: resgate, 

óbito, atendimento, contratação e atendimen-

to Central Brasilcap. Em 2017, as demandas 

sobre resgate foram as mais comuns, tendo 

como causas mais frequentes créditos não 

registrados corretamente, divergências no 

saldo de resgate parcial e créditos não dis-

ponibilizados no prazo determinado. 

tendências correntes na internet, facilitando 

a viralização das postagens. Para impulsio-

nar o Cap Fiador, foi lançada uma página 

exclusiva sobre o produto no Facebook (ht-

tps://www.facebook.com/capfiador/), além 

de ações de engajamento com influenciado-

res digitais no YouTube e posts patrocinados 

publicados pelo portal BuzzFeed. 

Com o intuito de dar visibilidade à divulgação 

dos sorteios, convidamos alguns clientes con-

templados e que realizaram seus planos com 

a ajuda do título de capitalização para conta-

rem as suas histórias por meio de vídeos – a 

série Histórias Inesquecíveis, divulgada em 

todos os nossos canais digitais. Já entre as 

ações voltadas para os dispositivos móveis, 

o destaque foi a incorporação, no aplicativo 

do Banco do Brasil, de funcionalidades como 

aquisição, resgate e cancelamento dos pro-

dutos Ourocap com objetivo de melhorar a 

experiência do cliente nesse canal. 

Campanhas  
integradas, com  
ênfase em canais 
digitais, marcaram  
a estratégia de  
comunicação
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04
Pessoas

O entrosamento entre as áreas internas, o 

engajamento e a produtividade dos empre-

gados, a busca por condições de trabalho 

cada vez melhores e a manutenção das 

melhores práticas trabalhistas: tudo isso se 

relaciona diretamente com o público interno 

da Brasilcap e faz parte da lista de temas 

Ao fim de 2017, a Brasilcap mantinha 218 em-

pregados, três jovens aprendizes e dez esta-

giários. Esse total considera os empregados 

contratados sob a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e os estatutários (presidente 

materiais da empresa. Em 2017, a gestão de 

pessoas da Brasilcap passou por mudanças 

importantes, de modo a criar um ambiente 

ainda mais positivo, com a valorização do 

capital humano da empresa e a criação de 

oportunidades de desenvolvimento pessoal 

e profissional.

A força de trabalho da Brasilcap
e diretores). Além disso, 450 terceirizados 

(127 homens e 323 mulheres) desempenham 

serviços de recepção, limpeza, segurança e 

atendimento. Toda a força de trabalho está 

concentrada na região Sudeste. 

EMPREGADOS POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO E GÊNERO

Tipo de contrato

2016 2017

Total Total

Tempo determinado 1 1 2 2 1 3

Tempo indeterminado 105 113 218 110 111 221

Total 106 114 220 112 112 224

INDICADORES DE GESTÃO DE PESSOAS¹ [GRI 102-8, 401-1, 405-1]

EMPREGADOS POR TIPO DE EMPREGO

Tipo de emprego

2016 2017

Total Total

Jornada integral 106 114 220 110 111 221

Jornada parcial 0 0 0 2 1 3

Total 106 114 220 112 112 224

EMPREGADOS  
POR FAIXA ETÁRIA 2016 2017

< 30 anos 34 33

De 30 a 50 anos 150 147

> 50 anos 36 44

Total 220 224

EMPREGADOS POR  
CATEGORIA FUNCIONAL 2016 2017

Diretoria 4 4

Gerência 31 32

Administrativo 177 179

Operacional 6 6

Aprendizes 2 3

Total 220 224

Antes e depois: o Dia 
Dcap incentivou os 
funcionários a orga-
nizarem melhor suas 
áreas de trabalho (leia 
mais na página 73)1: os indicadores não incluem os estagiários e terceirizados. Os números consideram apenas os empregados regidos pela CLT e reconheci-

dos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e os jovens aprendizes, além dos estatutários. 

47BRASILCAP  
RELATÓRIO ANUAL 2017

APRESENTAÇÃO CLIENTES
MENSAGEM  
DO PRESIDENTE

PESSOAS A BRASILCAP
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO 
EM 2017 

ANEXO GRI



NÚMERO TOTAL E TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES,  
POR FAIXA ETÁRIA 2016 2017

Nº Taxa Nº Taxa

< 30 anos 7 20,59% 21 63,64%

De 30 a 50 anos 21 14,00% 18 12,24%

> 50 anos 5 13,89% 2 4,55%

Total 33 15,00% 41 18,30%

INDIVÍDUOS  
DOS ÓRGÃOS  
DE GOVERNANÇA

2016 2017

Conselho de  
Administração  12  9

Conselho Fiscal 8 8

Comitê de Auditoria 3 3

Comitê Financeiro 9 10

Total 32 30

Um total de 224  
pessoas compunha  
o quadro próprio da  
Brasilcap ao fim  
de 2017

EMPREGADOS QUE DEIXARAM A EMPRESA  
E TAXA DE ROTATIVIDADE, POR FAIXA ETÁRIA2 2016 2017

Nº Taxa Nº Taxa

< 30 anos 20 23,53% 9 45,45%

De 30 a 50 anos 5 13,67% 22 13,61%

> 50 anos 34 13,89% 1 3,41%

Total 33 15,23% 32 16,29%

EMPREGADOS QUE DEIXARAM A EMPRESA  
E TAXA DE ROTATIVIDADE, POR GÊNERO 2016 2017

Nº Taxa Nº Taxa

16 14,15% 20 21,43%

18 16,23% 12 11,16%

Total 34 15,23% 32 16,29%

NÚMERO TOTAL E TAXA DE EMPREGADOS  
CONTRATADOS, POR GÊNERO 2016 2017

Nº Taxa Nº Taxa

14 13,21% 28 25,00%

19 16,67% 13 11,61%

Total 33 15,00% 41 18,30%

2: a taxa de rotatividade corresponde ao número total de contratações somado ao número total de empregados que deixaram a empresa 
dividido por 2 e o valor obtido dividido pelo total de empregados (por faixa etária e gênero, conforme página 47).
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EMPREGADOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÊNERO (%)

Tipo de contrato

2016 2017

Diretoria 100% 0% 100% 0%

Gerência¹ 51,61% 48,39% 53,13% 46,88%

Administrativo 46,33% 53,67% 48,04% 51,96%

Operacional 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Aprendizes 50,00% 50,00% 66,67% 33,33%

Total 48,18% 51,82% 50,00% 50,00%

EMPREGADOS NEGROS, 
POR CATEGORIA  
FUNCIONAL E GÊNERO (%)*

2017

Total

Diretoria 0,00% 0,00% 0,00%

Gerência 0,00% 13,33% 6,25%

Administrativo 19,77% 23,66% 21,79%

Operacional 33,33% 66,67% 50,00%

Aprendiz 0,00% 0,00% 0,00%

Total 16,07% 23,21% 19,64%

EMPREGADOS 
PCDS¹, POR  
CATEGORIA  
FUNCIONAL  
E GÊNERO (%)*

2016 2017

Total Total

Diretoria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gerência 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Administrativo 3,66% 2,11% 2,82% 2,33% 2,15% 2,23%

Operacional 66,67% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 33,33%

Aprendizes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total 4,72% 1,75% 3,18% 3,57% 1,79% 2,68%

INDICADORES DE DIVERSIDADE* [GRI 405, 405-1]

Em 2017, a composição do público interno 

da Brasilcap em relação à diversidade de 

idade, gênero e etnia, bem como a inclusão 

de pessoas com deficiência (PCDs) está re-

sumida nos seguintes indicadores:  

EMPREGADOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL  
E FAIXA ETÁRIA (%)

2017

< 30 anos De 30 a 50 anos > 50 anos

Diretoria 0,00% 25,00% 75,00%

Gerência¹ 0,00% 65,63% 34,38%

Administrativo 14,52% 70,95% 14,53%

Operacional 0,00% 16,67% 83,33%

Aprendiz 100,00% 0,00% 0,00%

Total 12,95% 66,96% 20,09%

1: para efeito de cálculo de percentual de pessoas com deficiência (PCDs) na empresa, não se consideram os estatutários e os jovens 
aprendizes, conforme previsto em lei. Em 2017, a Brasilcap não contou com PCDs em seus órgãos de governança. Em relação ao per-
centual de negros, o critério usado foi a autodeclaração dos funcionários.  
* O percentual é calculado a partir do número absoluto de negros ou PCDs por categoria funcional e gênero, dividido pelo número 
absoluto de empregados, conforme apresentado na página 47.

Ao término de 2017, 450 funcionários  
terceirizados complementavam o quadro 
próprio de empregados

1: os percentuais estão apresentados com duas casas decimais, baseados na regra de arredondamento numérico. Portanto, os percen-
tuais de 2017 não somam exatamente 100% (+ 0,01%).
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Iniciativas de gestão de pessoas [GRI 103-2]

No tocante à gestão de pessoas, a Companhia 

revisitou sua estratégia de atuação, seus prin-

cipais processos e projetos em 2017, com ob-

jetivo de garantir maior alinhamento às neces-

sidades do negócio e estimular o crescimento 

profissional e a aprendizagem. Entre as inicia-

tivas mais relevantes, estão o início da revisão 

do plano de cargos e salários da empresa, a 

revisão do processo de gestão de competên-

cias do programa de desempenho, o lança-

mento da educação corporativa e as mudan-

ças no formato da pesquisa de engajamento.

REVISÃO DO PROGRAMA DE 
REMUNERAÇÃO E DA GESTÃO  
DE COMPETÊNCIAS
A revisão do Programa de Remuneração teve 

início em 2017, com as etapas de reuniões e 

entrevistas com a diretoria para a definição 

da estratégia a ser seguida, workshop de 

autodescrição dos cargos com participação 

de 54% dos colaboradores da empresa, que 

subsidiaram um diagnóstico comparativo 

entre os salários e benefícios da Brasilcap, 

com os valores praticados no mercado. A 

revisão segue em curso em 2018 e reflete 

demanda antiga dos empregados.

A revisão da matriz de competências teve 

como objetivo materializar os comportamen-

tos desejados em congruência com os valo-

res organizacionais da Companhia.

NOVA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

FOCO EM RESULTADOS SUSTENTÁVEIS

APRIMORAMENTO CONTÍNUO 1

VISÃO E GESTÃO DE ESTRATÉGIA 1

2

GESTÃO DE EQUIPES 2

PERFIL TRANSFORMADOR 3

CAPACIDADE DE ESTABELECER PARCERIAS 4

COMPROMISSO COM NOSSOS CLIENTES 5

COMUNICAÇÃO EFETIVA 6

Competências  
organizacionais

Competências  
de liderança

Uma das principais iniciativas do ano foi  
o início da revisão do plano de cargos e  
salários, que segue em curso em 2018

Em 2017, todo o público interno foi avaliado 

de forma sistêmica, com as seguintes ex-

ceções: oito estagiários não eram elegíveis 

no período de avaliação de desempenho 

(pois não tinham o mínimo de seis meses de 

experiência) e 10 empregados não tiveram 

avaliação de desempenho (quatro por afasta-

mento e seis por admissão após data de cor-

te). A avaliação não é aplicada aos membros 

do Conselho de Administração. [GRI 404-3]
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EMPREGADOS 
QUE RECEBEM 
ANÁLISES DE 
DESEMPENHO 
POR CATEGORIA 
FUNCIONAL (%)

2016 2017

Total¹ Total¹

Diretoria 100,00% - 100,00% 100,00% - 100,00%

Gerência 94,12% 85,71% 90,32% 100,00% 100,00% 100,00%

Administrativo 96,34% 88,42% 92,09% 97,67% 89,25% 93,30%

Operacional 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Aprendizes 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Total 95,33% 87,61% 91,36% 98,21% 91,07% 94,64%

VARIAÇÃO ENTRE O SALÁRIO MAIS BAIXO E O SALÁRIO MÍNIMO, POR GÊNERO [GRI 202-1]

Brasilcap

2016 2017

Menor salário pago  
pela organização  R$ 1.281,00  R$ 1.325,00  R$ 1.367,00  R$ 1.414,00 

Salário mínimo  
determinado por  
legislação ou sindicato

 R$ 1.052,34  R$ 1.052,34  R$ 1.161,59  R$ 1.161,59 

Relação percentual 121,7% 125,9% 117,7% 121,7%

RAZÃO MATEMÁTICA ENTRE O SALÁRIO E  
REMUNERAÇÃO BASE PARA MULHERES E  
HOMENS EM CADA CATEGORIA FUNCIONAL 

2016 2017

Diretoria¹ remuneração média 0,00 0,00

Gerência remuneração média 0,80 0,78

Administrativo remuneração média 0,80 0,86

Operacional remuneração média 1,03 1,18

Aprendiz remuneração média 1,00 2,67

POLÍTICA SALARIAL E DIVERSIDADE DE 
GÊNERO [GRI 202-1, 405-2]

O Programa de Remuneração da Brasilcap tem 

como missão estruturar as funções organiza-

cionais e de cargos, alinhá-las às necessida-

des dos negócios e desenvolver estratégias de 

remuneração compatíveis com o estágio evolu-

tivo da empresa e com o mercado, que sejam 

percebidas como justas para a Companhia e 

para os empregados. Os empregados celetistas 

recebem reajuste salarial coletivo anual. A remu-

neração dos jovens aprendizes acompanha a 

variação do salário mínimo nacional, também re-

ajustado anualmente. Para os estatutários, a data 

base e o percentual atribuído são deliberados e 

definidos pelos membros da Assembleia Geral. 

¹ Não há mulheres na Diretoria

O salário mínimo adotado para empregados 

corresponde ao valor definido no Acordo 

Coletivo do Sindicato, que é superior ao sa-

lário mínimo nacional.  

1: os percentuais da coluna “Total” são calculados a partir da divisão do número absoluto de empregados que receberam a análise de 
desempenho pelo número absoluto de empregados, ambos segregados por categoria funcional e gênero.
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PESQUISA DE ENGAJAMENTO
A pesquisa de engajamento do público interno 

adotou o modelo de aplicação pulse, que reco-

menda um maior número de pesquisas pontuais 

realizadas no decorrer do ano (em vez de uma 

única pesquisa anual, mais generalista). O prin-

cipal motivo da migração para o novo modelo 

foi a possibilidade de trabalhar tempestivamente 

as ações em cada pesquisa, construindo de for-

ma colaborativa as propostas que visam cuidar 

do ambiente de trabalho. Nove temas distintos 

foram tratados pela pesquisa em 2017, que atin-

giu a marca de 93% de adesão do público inter-

no e um índice geral de favorabilidade de 78% 

nas categorias avaliadas. 

Os aspectos que tiveram maior índice de 

respostas positivas foram “Engajamento”, 

“Responsabilidade socioambiental”, “Eficiência” 

e “Remuneração e benefícios”. Inversamente, os 

temas “Aprimoramento contínuo” e “Cooperação 

e trabalho em equipe” apresentaram as notas 

mais baixas; em 2018, esses dois aspectos se-

rão tratados de forma estratégica, com planos 

de ação específicos.  

ATIVAMENTE E INICIATIVAS  
DE CAPACITAÇÃO [GRI 404-2]

A nova estratégia de educação corporativa foi 

definida em 2017 com a criação do AtivaMente, 

a Educação Corporativa da Brasilcap. Um novo 

conceito de desenvolvimento, que tem como 

premissa o estímulo ao protagonismo dos co-

laboradores na construção do seu processo de 

desenvolvimento. O conceito proporciona novas 

experiências que valorizam e consideram os di-

versos perfis de aprendizagem da organização. 

Já em sua fase de lançamento, os colaborado-

res puderam vivenciar experiências de realidade 

aumentada e de storytelling, além de participa-

rem de um teste, com o objetivo de identificar 

qual o seu perfil de aprendizagem. 

A transformação do processo educacional 

da Brasilcap é aderente ao atual conceito de 

desenvolvimento de pessoas praticado pe-

lo mercado – que considera não apenas as 

horas de treinamento como o principal valor 

agregado, mas, sobretudo, o desenvolvimen-

to de competências que contribuam para o 

alcance dos desafios do negócio. 

A nova educação corporativa conta com uma 

plataforma educacional que contempla um con-

ceito blended (mesclando experiências online 

e presenciais). No lançamento da plataforma, 54 

conteúdos educativos elaborados internamente 

foram disponibilizados, considerando metodo-

logias específicas e aderentes ao negócio da 

Brasilcap. A produção interna dos materiais trou-

xe uma redução de 33% no tempo demandado 

para a formatação dos conteúdos, se compara-

do com fornecedores externos. 

A plataforma está estruturada em trilhas, que 

consideram uma jornada de conhecimentos que 

compreende os seguintes temas: Integridade e 

Compliance, Sustentabilidade e Processos. 

Entre os demais treinamentos oferecidos no 

ano, voltados para o desenvolvimento técnico, 

destacaram-se design instrucional, atendimento 

ao cliente e método Ágil, além de incentivos à 

graduação e à especialização. 

Um novo modelo 
de pesquisa de 
engajamento 
abordou nove 
aspectos distintos 
do ambiente  
de trabalho  
da Brasilcap

INDICADORES DE CAPACITAÇÃO  
E TREINAMENTO*
Houve, em 2017, uma diminuição na 

média de carga horária de treinamento 

por empregado, na comparação com 

2016. Essa redução pode ser explicada, 

em parte, pela reestruturação do modelo 

de educação corporativa, centrada no 

protagonismo do corpo funcional para 

autoaprendizagem. Outra explicação é o 

foco na visão do negócio. 

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO DE EMPREGADOS  
POR GÊNERO [GRI 404-1]

2016 2017

 56,76 10,21 

 53,48 9,44

Total  55,08  9,83

57BRASILCAP  
RELATÓRIO ANUAL 2017

APRESENTAÇÃO CLIENTES
MENSAGEM  
DO PRESIDENTE

PESSOAS A BRASILCAP
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO 
EM 2017 

ANEXO GRI



RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Outra novidade de 2017 foi a internalização 

dos processos de recrutamento e seleção. 

Com o uso da ferramenta online Vagas.com 

e do site LinkedIn, foi possível reduzir em 

79% os custos com essas etapas em relação 

aos valores de 2016. Em 2017, 39 processos 

seletivos foram realizados com o uso das no-

vas ferramentas. A norma interna de recruta-

mento e seleção também foi revisada. 

PAINEL DE INDICADORES DE RH
O sistema foi implementado para medir de 

forma precisa os avanços na gestão de 

pessoas, incluindo dados sobre turnover 

(rotatividade de empregados), informações 

sobre recrutamento e seleção, treinamen-

tos e capacitações realizados, custos com 

benefícios, despesas gerais com pessoal 

e outros. A ferramenta vai trazer mais efici-

ência no planejamento e nas correções das 

ações promovidas pela área para a gestão 

das pessoas.

VIVA MELHOR – PROGRAMA DE 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Lançado em outubro de 2017, o Viva Melhor – 

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 

foi estruturado no decorrer do ano para 

substituir o Cuidar Bem, programa anterior. 

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO  DE EMPREGADOS  
POR CATEGORIA FUNCIONAL [GRI 404-1]

2016 2017

Diretoria  ND  2,00 

Gerência  55,37  11,93 

Administrativo  57,21  9,60 

Operacional  40,25  -   

Aprendizes  4,67  3,98

Total  55,85 9,83

*Foram contabilizados todos os treinados no ano, exceto os desligados durante 2017. Base: efetivos/ativos no último 
dia do ano de apuração (31/12/2017). Não foram considerados 17 desligados com 156 horas de treinamento e 10 
estagiários com 35,75 horas de treinamento.

As mudanças foram pautadas na avaliação 

dos dados médicos e ocupacionais dos em-

pregados obtidos através dos exames peri-

ódicos e análise do check-up anual de exe-

cutivos. O Viva Melhor prevê ações em três 

dimensões (ambiente de trabalho, saúde e 

bem-estar), com o objetivo de proporcionar 

um estilo de vida mais saudável e o equilí-

brio entre saúde física e emocional. 

Uma das primeiras iniciativas anunciadas foi 

uma parceria com a Gympass, maior plata-

forma de atividades físicas do Brasil. O con-

vênio proporciona aos colaboradores e seus 

familiares o acesso, com custo abaixo do 

mercado, a milhares de academias e cen-

tenas de modalidades para se exercitarem 

quando e onde quiserem.

ESTRATÉGIA DE ENDOMARKETING
A estratégia de Endomarketing na Brasilcap 

tem como objetivo criar ações informativas, de 

engajamento e de celebração, fomentando o 

atingimento de resultados da Companhia, a 

colaboração entre áreas, o orgulho de perten-

cer e a capacidade de transformar. Em 2017, 

o foco recaiu sobre a disseminação e o fortale-

cimento dos conceitos associados aos Valores 

Organizacionais, por meio de um calendário 

de ações realizadas durante todo o ano. 

Alguns dos destaques do calendário anual 

foram:

• Mannequin Challenge (caracterização de 

colaboradores com fantasia de carnaval);

• Renomeação das salas de reuniões para 

disseminação dos valores e produtos da 

Companhia; 

• Celebrações dedicadas ao Dia Internacional 

da Mulher, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos 

Pais, para celebrar e fomentar o orgulho 

de pertencer por meio da valorização dos 

colaboradores; 

• Comemoração do 22º aniversário da 

Brasilcap, mais uma iniciativa de disse-

minação dos valores, celebração dos 

resultados e divulgação sobre o lança-

mento do Relatório Anual 2016; 

• Festa Julina colaborativa, que incluiu uma 

campanha de arrecadação de agasalhos 

(destinados à Cruz Vermelha e ao Instituto 

da Criança) em parceria com a área de 

Responsabilidade Social Corporativa;

• No último dia útil de trabalho, reconhece-

mos a importância da colaboração da fa-

mília durante todo o ano, convidando os fi-

lhos dos funcionários para passarem “Um 

Dia com a Família Brasilcap”.
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Desempenho operacional
Três objetivos estratégicos orientaram o tra-

balho das equipes da Brasilcap em 2017: 

“Maximizar resultado operacional e financei-

ro”, “Aperfeiçoar a governança” e “Aprimorar 

gestão, projetos e processos”. Além das 

iniciativas destacadas neste e nos demais 

capítulos do Relatório, conheça alguns dos 

principais projetos e entregas realizadas du-

rante o ano:

• Nova Plataforma de Microsserviços: tra-

ta-se da estrutura tecnológica cujo objeti-

vo é aprimorar e agilizar a experiência do 

cliente, no mobile do Banco do Brasil. A 

primeira fase de construção da Plataforma 

foi concluída e o sistema operou em fase 

de testes já em 2017. 

• Adoção da metodologia Ágil: sistema de 

trabalho muito difundido entre os desen-

volvedores de softwares, estimula a coo-

peração e o trabalho de equipe e preco-

niza que indivíduos e suas interações são 

mais importantes do que os processos e 

as ferramentas. Foi adotada pelas equi-

pes da área de tecnologia da informação 

(TI). Para potencializar essas característi-

cas, todo o mobiliário da área foi substituí-

do por um layout que facilita o trabalho em 

conjunto e a colaboração. 

• Fórum de Governança de TI: parte fun-

damental da estruturação da governança 

de TI, o Fórum conta com a participação 

de gerentes executivos e debate as prio-

ridades da gestão de TI, os projetos cor-

porativos e as demandas externas relacio-

nadas ao Banco do Brasil ou a exigências 

legais que precisem de interveniência da TI 

da Brasilcap. A nova governança também 

transferiu para a área de TI o Escritório de 

Projetos, que tem a responsabilidade de 

coordenar e acompanhar todos os projetos 

em curso na empresa. 

• Revisão de contratos de infraestrutura: 
a meta estipulada para 2017 era a revisão 

de pelo menos cinco contratos, renegocia-

dos em condições mais favoráveis para a 

Brasilcap. A área de Infraestrutura superou a 

meta, com a revisão de nove contratos.

• Renovação do contrato de aluguel da 
sede: de forma similar, o contrato de alu-

guel e condomínio da sede da Brasilcap 

no Rio de Janeiro foi renegociado em ba-

ses favoráveis para a empresa, resultando 

em uma economia de R$ 3 milhões. 

• Dashboard de compras: é uma ferramen-

ta de consulta, disponibilizada semanal-

mente na intranet, onde cada área solici-

tante visualiza o status de seus processos 

de aquisição de bens e contratação de 

serviços. A entrega fez parte da revisão 

geral do processo de aquisição de bens e 

contratação de serviços, que ocupou toda 

a área de Compras em 2017. 

• Nova intranet: a plataforma interna de 

comunicação digital foi remodelada, in-

corporando ferramentas mais modernas – 

como uma rede social corporativa – e um 

visual mais atraente. O engajamento dos 

colaboradores e o número de usuários co-

nectados aumentaram. 

GESTÃO DE COMPRAS [GRI 103, 308-1, 102-9]

Os processos de aquisição de bens e/ou con-

tratação de serviços são realizados em confor-

midade com princípios e condutas previstos 

nos documentos pertinentes (Código de Ética, 

Política Anticorrupção, normas correlatas e as 

questões ambientais, sociais e de governan-

ça, além das regulações e leis aplicáveis). 

Conforme previsto em normas, no caso de 

compras e contratações de valores superio-

res a R$ 500 mil, há exigência de informações 

específicas pelo fornecedor sobre questões 

Ambientais, Sociais e de Governança (ASG). 

A esse respeito, o diálogo com fornecedores 

ocorre desde a elaboração da carta convi-

te até a formalização contratual, que inclui 

cláusulas que abordam o atendimento à 

legislação em vigor, incluindo leis ambien-

tais, sanitárias, trabalhistas, previdenciárias 

e de defesa do consumidor. Também é exi-

gido o cumprimento da norma que veda o 

emprego de menores de 18 anos em traba-

lho noturno, perigoso ou insalubre, e o em-

prego de quaisquer menores de 16 (salvo na 

condição de aprendizes); e a proibição de 

práticas de discriminação ou limitação de 

acesso e manutenção do emprego. 

O percentual de gastos com fornecedores 

locais foi o seguinte em 2017:  

ORÇAMENTO DE COMPRAS GASTO COM FORNECEDORES LOCAIS [GRI 204-1]
Percentual do orçamento gasto com fornecedores locais

51,36% 95,08%

48,64 % 4,92%

2016 2017

Tecnologia  
da informação

Infraestrutura

O valor total dos pedidos de 2017 foi supe-

rior 371,41% em relação a 2016 e, em re-

lação à quantidade, 116,42%. Esse acrésci-

mo se deu em decorrência do aumento de 

demanda. Nas duas categorias de fornece-

dores, considerou-se a totalidade dos pedi-

dos realizados na região geográfica da sede 

(Centro do Rio de Janeiro).
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Diversas áreas da Brasilcap assumiram, ain-

da em 2016, compromissos de melhorias 

de processos, entregas específicas e con-

clusões de projetos importantes. No quadro 

Desafios e compromissos em 2017
abaixo, é possível conferir cada compromis-

so assumido e qual era o status das iniciati-

vas ao fim de 2017. 

ÁREA COMPROMISSOS EM 2017 STATUS AO FIM DE 2017 COMPROMISSOS EM 2018

Clientes

Aumentar a base de clientes 
como um todo

Não atingida, apesar da 
ampliação da carteira de 
clientes conquistados fora 
dos canais BB

Não há meta estabelecida 
para 2018

Garantir a retenção de clientes 
Indicador definido para 
2018

Envidar esforços para 
elevar o % de retenção de 
Clientes

Compras

Colaborar com a área de Res-
ponsabilidade Social Corpo-
rativa no desenvolvimento das 
áreas solicitantes, a fim de que 
estejam sempre alinhadas às 
melhores decisões nas Con-
tratações de Serviços, consid-
erando a Norma de Aquisição 
de Bens, Contratação de 
Serviços e Celebração de Con-
tratos e o Guia Verde

Atingida

Realizar estudos em conjunto 
com a área de Responsa-
bilidade Social Corporativa 
para aprimorar os resultados 
nas questões ASG nas con-
tratações de serviços

- -
Estudos para racionalização 
de despesas com viagens

- -
Maximizar o resultado opera-
cional financeiro, através de 
savings

Controles internos

Finalizar e divulgar o novo 
Código de Ética

Concluído N/A

Implantar o Programa de  
Integridade da Brasilcap

Em planejamento Em andamento

Implementar a inclusão da 
Cláusula de Compromisso  
de Integridade e Ética para 
todos os parceiros comerciais

Concluído N/A

Estratégia de Marketing 

Ampliar o Índice de Satisfação da 
Pessoa Física como previsto na 
meta estabelecida no Acordo de 
Gestão da Brasilcap em 2017 

Superação da meta,  
chegando em 75,7%

Compromisso descontinuado, 
uma vez que houve alteração 
na metodologia 

- -

Compromisso em apurar o re-
sultado esperado, maior que 1 
(um), para Relação de Clientes 
Promotores por Clientes De-
tratores, ou seja, mais clientes 
que recomendam a empresa 
do que não recomendam

ÁREA COMPROMISSOS EM 2017 STATUS AO FIM DE 2017 COMPROMISSOS EM 2018

Infraestrutura

Avaliar a possibilidade de 
monitoramento da frota própria 
quanto ao consumo de com-
bustível e emissões

Avaliamos a impossibilidade 
de monitorar o consumo de 
combustível das frotas própri-
as (veículos da diretoria) 

N/A

Conduzir reuniões de sensibi-
lização com as empresas de 
serviço de transporte para que 
também passem a monitorar 
suas emissões

Das duas empresas que 
poderiam aprimorar o monito-
ramento das emissões, uma 
delas conseguiu passar a 
informação anual do consu-
mo Brasilcap em 2017

Manter a sensibilização com 
o fornecedor

- -
Estudo para a racionalização 
das despesas de viagens

Investimentos

Considerar a implementação 
das questões ASG pela BB 
DTVM, sua aderência aos 
Princípios de Investimento 
Responsável (PRI) da ONU nas 
suas práticas de investimentos 
e identificar seus impactos em 
relação à Compa nhia

Foi levantada junto à BB 
DTVM a sua aderência 
ao PRI. Como a BB DTVM 
administra a carteira de 
investimentos da Brasilcap, 
nos beneficiamos deste fato 
pelas suas recomendações 
de investimentos

Superar a rentabilidade 
proposta no orçamento da 
Brasilcap

Jurídico - -
Redução do total de causas 
cíveis, judiciais e administrativas

Negócios Corporate
Realizar novas parcerias: 
lançamento Promotiva

Não lançado N/A

Negócios Varejo

Lançamento do Portfólio BB 
para segmento PJ

Finalizado
Lançamento do novo portfólio 
Ourocap

Lançar e-learning para treina-
mento do produto Cap Fiador

Em finalização
Implementar o e-learning 
Cap Fiador

Retomada das vendas para o 
segmento agronegócio Venda 
da modalidade de pagamento 
único (PU) para o segmento 
Alta Renda

Finalizado Criar e-learning Ourocap

Lançamento do Ourocap  
Garantia

Suspenso N/A

Ouvidoria

Atuar em compliance, com 
relatórios aprovados de acordo 
com a Resolução 279 - Con-
selho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP)

Relatórios de Ouvidoria 
aprovados pela auditoria 
interna, sem apontamento de 
desconfor midade

Manter a postura proativa e a 
atuação em compliance com 
procedimentos da área, assim 
como realizar entregas da 
Agenda de Melhorias 2018, 
com interveniência da Ouvidoria
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ÁREA COMPROMISSOS EM 2017 STATUS AO FIM DE 2017 COMPROMISSOS EM 2018

Pós-Venda - -

Aperfeiçoamento dos nossos 
procedimentos operacionais 
de forma a ganhar agilidade 
no Pós-Venda

Produtos - -

Avaliação mercadológica 
visando adequar o portfólio de 
produtos atual ao novo cenário 
macroeconômico, bem como 
ao novo marco regulatório 

Gestão de  
pessoas

Buscar atender 100% dos co-
laboradores com treinamento 
anticorrupção

95% (sem estagiários)
96% até abril de 2018 (sem 
estagiários)

Revisão dos programas de es-
tágio e de jovens aprendizes

Revisão concluída  
e colocada em prática

N/A

Revisão do programa Bem 
Vindo (integração) com vistas 
a garantir abordagem do tema 
sustentabilidade

Revisão concluída  
e colocada em prática

N/A

- -
Realizar endomarketing foca-
do na integração e sentimen-
to de dono

- -
75% de colaboradores atingi-
dos pelas ações de educação 
corporativa para inovação

- -
Atingir 60% de favorabilidade 
na categoria cooperação da 
pesquisa de engajamento

- -

Atestar conhecimento de 
80% de colaboradores 
elegíveis na trilha de conhec-
imento do negócio

Responsabilidade Social
Corporativa (RSC)

Aplicação de melhorias nos 
relatórios gerenciais de RSA 
voltados para o ISPR

Melhorias concluídas N/A

Automatização dos controles 
das rotinas de banco de proje-
tos de RSA

Não foi cumprida devido a 
redirecionamento do orça-
mento

-

- -

Criar trilha de aprendizagem 
sobre o tema da sustentabili-
dade para aplicação em toda 
a companhia

- - Evoluir nas questões ASG

- -
Criar um programa de  
educação financeira

Relacionamento  
com Clientes 

Índice de satisfação ao aten-
dimento SAC: atingir meta de 
70% de satisfação

Realizado: 92,05% Meta 2018: 80%

ÁREA COMPROMISSOS EM 2017 STATUS AO FIM DE 2017 COMPROMISSOS EM 2018

Riscos

Implantação da estrutura de 
Gestão de Riscos e a implan-
tação do processo de Captura 
de Perdas Operacionais, nos 
formatos definidos pela Susep

Ambos concluídos dentro 
dos prazos estabelecidos

Integração de Riscos e  
Controles Internos para 2018 

- -
Reavaliação da Matriz de Riscos 
Corporativos da Companhia

- -
Revisão da Declaração de 
Apetite a Riscos

Societário - -
Revisar e atualizar procedi-
mentos e fluxos do Societário
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05
Responsabilidade 
socioambiental

Para a Brasilcap, a Capitalização também é 

um meio de garantir recursos para a cons-

trução de um futuro mais sustentável. A em-

presa patrocina diretamente e apoia uma va-

riedade de ações de impacto social positivo, 

projetos de caráter educativo e cultural e 

iniciativas de proteção ambiental. A Política 

de Responsabilidade Socioambiental da 

Brasilcap define a atuação da companhia 

nesses e em outros aspectos ligados a ques-

tões ambientais, sociais e de governança 

(ASG) e dá as bases para o relacionamento 

ético e transparente que a empresa procura 

manter com a sociedade. 

De forma pioneira, a Brasilcap é a única em-

presa de capitalização a aderir aos Princípios 

para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) – 

uma relação de recomendações elaboradas 

pela Iniciativa Financeira da Organização 

das Nações Unidas (Unep-FI) e endereça-

das ao mercado de seguros para o trata-

mento de riscos e oportunidades em temas 

ASG. Outras referências fundamentais para 

a gestão da sustentabilidade da Brasilcap 

vêm dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, dos indicadores do 

Instituto Ethos e das boas práticas estimu-

ladas e disseminadas pela Confederação 

Nacional das Seguradoras (CNSeg).GRI FS2

A Brasilcap é a  
única empresa de 
Capitalização no 
Brasil a aderir aos 
Princípios para a 
Sustentabilidade  
em Seguros (PSI)

“A Brasilcap é a primeira e a única entidade de Capitalização a assinar os Princípios para a 

Sustentabilidade em Seguros (PSI). A empresa entende que as questões ASG são relevantes 

para qualquer tipo de negócio. É líder de mercado também por inovar e apresentar novas so-

luções para seus clientes por meio de produtos de Capitalização. É uma parceira-chave prin-

cipalmente na agenda de sustentabilidade, pois é atuante na Comissão de Sustentabilidade e 

Inovação do mercado segurador.  

O momento estrutural do país nos faz refletir sobre a integridade das pessoas e das com-

panhias instaladas em território nacional. Precisamos que as empresas, e principalmente 

as pessoas, entendam que a ética é indispensável para construirmos uma sociedade sadia 

e atrair negócios. Nesse sentido, a Brasilcap sinaliza o comprometimento da entidade com 

a transparência e integridade, qualidades ainda mais vitais para os serviços financeiros, 

pois seus produtos têm como matéria-prima a confiança. Cada vez mais, a sociedade 

prefere adquirir produtos de empresas que tenham essa marca.” – Maria Elena Bidino, 

Superintendente da Comissão de Sustentabilidade e Inovação da CNSeg.

Maria Elena Bidino (CNSeg): “A Brasilcap é uma 
parceira-chave na agenda de sustentabilidade”
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Semana Enef:  
encenação na  
sede (à esquerda) 
e ação voluntária 
em Madureira

Entrega do 
Prêmio Brasilcap 
Solidário 2017

A gerência de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), criada em 2017, é a res-

ponsável pela gestão dos projetos internos e 

externos de responsabilidade socioambiental 

da Brasilcap, garantindo a prática dos valores 

e a cultura de sustentabilidade na empresa. 

Os avanços na gestão das questões ASG 

são reportados no Relatório PSI, que a 

Brasilcap enviou à Unep-FI pelo segundo 

ano consecutivo em 2017. Além dos princí-

pios do PSI, outras métricas são emprega-

das para avaliar a evolução da Brasilcap no 

tratamento dos temas ASG. Uma delas é a 

A seguir, conheça um pouco mais sobre os 

principais projetos de RSC que contaram 

com a participação da Brasilcap em 2017: 

PRÊMIO BRASILCAP SOLIDÁRIO
O evento chegou à sexta edição, sempre vol-

tado a prestar reconhecimento a iniciativas de 

responsabilidade socioambiental. Em 2017, 

a iniciativa apoiou o Prêmio Fundação Banco 

do Brasil de Tecnologia Social, que visa cer-

tificar, premiar e difundir tecnologias sociais 

que se constituam em efetivas soluções para 

questões relativas a recursos hídricos, ali-

mentação, educação, energia, geração de 

adoção dos Indicadores Ethos, ferramenta 

de gestão criada pelo Instituto Ethos pa-

ra apoiar as empresas na incorporação da 

sustentabilidade em suas estratégias de ne-

gócio. Ao fazer o autodiagnóstico do desem-

penho em 2017, a Brasilcap respondeu a 46 

(de 62) dos Indicadores Ethos e obteve uma 

média ponderada de 5,2 – uma evolução na 

comparação com nota obtida em 2016 (4,7). 

Outra métrica é a aplicação da metodologia 

da Global Reporting Initiative (GRI) na cons-

trução de seu Relatório Anual, de acordo 

com padrões mundialmente aceitos para re-

porte de desempenho corporativo.

Destaques do ano GRI 203-2

renda, habitação, meio ambiente e saúde. A 

tecnologia social vencedora, Rede Bodega 

de Comercialização Solidária, é articulada 

pela instituição Caritas Brasileira Regional 

Ceará, a partir da demanda de grupos or-

ganizados em cooperativas e associações. 

É constituída de pontos fixos de comerciali-

zação coletiva e abriga trabalhos de 220 fa-

mílias de agricultores familiares, extrativistas, 

costureiras, artesãos, escritores e poetas. A 

Rede Bodega recebeu um prêmio no valor de 

R$ 10 mil, simbolizado pela entrega do Troféu 

Brasilcap Solidário, durante a cerimônia de 

premiação, em novembro.

SEMANA ENEF 
Iniciativa do Comitê Nacional de Educação 

Financeira (Conef), a Semana Enef  – 

Estratégia Nacional de Educação Financeira 

mobiliza diversas empresas e entidades na 

promoção de conhecimentos e informações 

a respeito de planejamento financeiro fami-

liar, controle de orçamento, poupança e ou-

tros temas ligados à educação financeira e 

cidadania. Esses tópicos constam da lista 

de temas materiais da Brasilcap, que par-

ticipou da quarta edição da Semana Enef, 

realizada entre 8 e 14 de maio de 2017. 

Uma das ações realizadas foi uma intervenção 

teatral sobre o tema do intraempreendedoris-

mo, encenada na sede da Brasilcap pela com-

panhia Ensino em Cena. Uma dupla de atores 

protagonizou oito intervenções, cobrindo todos 

os setores que se disponibilizaram a participar, 

somando 129 colaboradores envolvidos. Outra 

iniciativa foi uma oficina de jardinaria susten-

tável, oferecida gratuitamente ao público no 

Parque Madureira (RJ). A atividade mostrou co-

mo é possível economizar com a manutenção 

de uma horta caseira. Uma pesquisa realizada 

com os 92 participantes da ação registrou 99% 

de avaliações positivas sobre a iniciativa. 

Criada em 2017, a gerência de  
Responsabilidade Social Corporativa  
cuida da gestão dos projetos sociais  
e de sustentabilidade da Brasilcap
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CAMPANHA DE NATAL
Ao fim de 2017, a Brasilcap realizou uma cam-

panha interna de arrecadação de brinquedos 

novos, que seriam doados ao Instituto Superar e 

à Escolinha de Vôlei Adriana Samuel. Bonecas, 

carrinhos, bolas e jogos foram coletados e pre-

senteados às 175 crianças beneficiadas pelas 

instituições; os colaboradores também pude-

ram escrever cartas a cada um de seus “apa-

drinhados”, que receberam os brinquedos em 

eventos nos dias 19 e 20 de dezembro. 

CAMPANHA DO AGASALHO
A Campanha do Agasalho 2017 arrecadou pe-

ças de vestuário de inverno para doação às 

pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

atendidas pelas instituições Cruz Vermelha, 

Lar Santa Catarina e Comissão Municipal de 

Atuação Comunitária de Petrópolis (Comac), 

todas localizadas no estado do Rio de Janeiro. 

Foram arrecadados itens novos ou usados em 

bom estado, entre casacos, calças, coberto-

res, lençóis e demais acessórios de inverno. 

A fim de motivar a participação dos colabo-

radores da Brasilcap, a campanha adotou o 

formato de gincana entre departamentos, divi-

dindo os funcionários em grupos e atribuindo 

uma pontuação para cada peça arrecadada. 

Um total de 652 peças foi obtido, e o sucesso 

da campanha foi comemorado na festa julina 

dos colaboradores.

CAMPANHA OUTUBRO ROSA
Em outubro de 2017, foi realizada a campa-

nha Outubro Rosa, para conscientizar o pú-

blico interno sobre os riscos e a prevenção 

do câncer de mama. A ação também enalte-

ceu a importância da doação de lenços para 

projetos sociais que trabalham com mulhe-

res diagnosticadas com câncer, em espe-

cial o de mama. A Associação Brasileira de 

Apoio aos Pacientes com Câncer (Abrapac) 

recebeu 101 lenços doados pelos colabora-

dores ao fim da campanha. 

PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE
Iniciado em 2017 em formato piloto, o Programa de Meio Ambiente da Brasilcap procurou 

convidar os colaboradores a uma autoavaliação de comportamento e cuidados com o meio 

ambiente, estimulando hábitos benéficos para a rotina pessoal e profissional e compartilhan-

do práticas sustentáveis. Três iniciativas compuseram o primeiro ciclo do Programa. 

• Dia Dcap: a segunda iniciativa buscou 

provocar uma reflexão sobre a qualidade 

do consumo de cada indivíduo, principal-

mente na empresa, por meio do descarte 

de materiais de escritório. Em dois dias de 

atividades, a ação coletou 430 kg de ma-

teriais, entre papel, plástico e alumínio, en-

viados à Indústria de Embalagens Santana 

e à CPR Indústria e Comércio de Plástico.

• Árvore de Sugestões Ecológicas: duas “ár-

vores” feitas de cortiça foram instaladas na 

sede da Brasilcap para coletar ideias dos fun-

cionários sobre formas de redução de con-

sumo e de desperdício e como a empresa 

poderia contribuir com o meio ambiente. Um 

total de 101 sugestões foi computado. 

• Dia de Serviço Voluntário: a terceira ação 

envolveu a participação de voluntários da 

Brasilcap em parceria com o Instituto Moleque 

Mateiro. Além da criação de uma horta móvel, 

que beneficiou a organização social Instituto 

Mundo Novo (RJ), também foi realizada uma 

palestra sobre educação financeira. 

Campanhas de doação, iniciativas de  
trabalho voluntário e ações de conscientização  
ambiental se destacaram entre as atividades  
de responsabilidade social em 2017
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GESTÃO AMBIENTAL EM 2017  

[GRI 305-3, 305-5]

Em relação às suas emissões de gases de 

efeito estufa (GEE), em 2017, a Brasilcap 

contabilizou 201,82 toneladas equivalentes 

de dióxido de carbono (tCO
2
e oriundas de 

viagens aéreas  e do uso de serviços terceiri-

zados para transporte terrestre de passagei-

ros. Esse total é 19,7% menor do que o con-

tabilizado em 2016 (251,37 tCO
2
e), fruto das 

ações de conscientização realizadas junto à 

equipe Comercial da Brasilcap, maior usuária 

dos serviços de deslocamento. Para compen-

sar as emissões de CO
2
 relativas ao desloca-

mento dos empregados durante suas jorna-

das de trabalho, 1.239 árvores serão planta-

das em 2018, número baseado em cálculo 

referenciado por estudos da Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). 

O total de emissões de GEE de 2017 foi mais 

uma vez neutralizado por meio do plantio de 

árvores em parceria com a ONG SOS Mata 

Atlântica. O contrato com a ONG foi renovado 

em 2017, e as árvores, plantadas em 2018. 

O compromisso firmado – que previa o plan-

tio de 1.542 mudas em 2017 – foi posterga-

do por questões climáticas. Essas mudas 

serão plantadas na Fazenda Santanna, no 

município de Aparecida (SP), e integradas ao 

Projeto Santuário de Aparecida, que recupe-

ra áreas desmatadas no Vale do Paraíba. 

A Brasilcap também monitora o consumo de 

energia de seus fornecedores de transporte 

terceirizado. Em 2017, o total consumido foi 

de 8.879,587 GJ. Não foi possível diferenciar 

os percentuais de combustível renovável e 

não renovável, uma vez que os fornecedo-

res (cooperativas de táxi) não disponibilizam 

essas informações separadamente. Para a 

melhoria contínua do indicador, a Companhia 

se compromete a ampliar a participação dos 

fornecedores na apuração em 2018.

2016 20162017 2017

CONSUMO DE ENERGIA FORA  
DA ORGANIZAÇÃO (ESCOPO 3) 

COMPENSAÇÃO 
DE EMISSÕES

Total de energia  
consumida (GJ) [GRI 302-2]

Volume de redução  
(compensações,  
em tCO2e) [GRI 305-3]
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Nas imagens, a 
área reflorestada 
pela SOS Mata 
Atlântica

Mais de R$ 1,2 milhão arrecadados 
por meio do Parcela Premiável foram 
destinados à AACD em 2017

A Brasilcap colabora com o projeto Florestas 

do Futuro, coordenado pela ONG SOS Mata 

Atlântica, por meio da doação de recursos 

para custear o plantio de mudas. O contrato 

com a ONG foi renovado em 2017 e o início 

do plantio foi no “período das águas” (março 

e abril) de 2018. 

A iniciativa Florestas do Futuro busca reu-

nir a sociedade civil, proprietários rurais, a 

iniciativa privada e o poder público em um 

esforço conjunto para restaurar áreas des-

matadas com o replantio de espécies nati-

vas. A recuperação dessas áreas contribui 

para a conservação dos recursos hídricos 

da região coberta pela Mata Atlântica (cos-

ta leste, sudeste e sul do país), auxilia na 

Plantio de mudas com a SOS Mata Atlântica 
preservação e no incremento da biodiver-

sidade local e reduz a quantidade de CO
2 

na atmosfera. De acordo com o comunicado 

pela SOS Mata Atlântica, cada árvore plan-

tada tem o potencial de remoção entre 7,0 

kg a 11,0 kg de CO
2
 por ano.

As mudas patrocinadas pela Brasilcap foram 

plantadas em áreas de preservação perma-

nente (APPs) na Fazenda Santanna, área 

restaurada no Vale do Paraíba, no munícipio  

de Aparecida (SP). As atividades foram con-

duzidas pela empresa Hummus Comércio e 

Serviços Florestais LTDA – ME, com o em-

prego de equipamentos adequados, opera-

dos por pessoal devidamente capacitado, e 

insumos com certificação ambiental.
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Patrocínios e apoios a projetos
Em 2017, a Brasilcap destinou cerca de R$ 

4,5 milhões em investimentos em projetos so-

ciais, com o uso dos mecanismos de Incentivo 

Social Fiscal (ISF), Incentivo Social de Produto 

(ISPR) e Incentivo Social Privado (ISP). 

80,1%

17,1%

2,8%

ISPR (Fundação Banco do Brasil e AACD)
VALOR: R$ 1.229.000

VALOR: R$ 5.752.000

ISF (projetos a partir dos seguintes meca-
nismos: FIA, LIE, Pronon, Pronas, Lei do 
Idoso e Lei Rouanet)

VALOR: R$ 198.000
ISP (esporte, educação e assistência social)

O grande destaque entre os patrocínios cul-

turais em 2017 foi o musical Rio Mais Brasil, 

que estreou em julho no Rio de Janeiro e se-

guiu em excursão para Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Curitiba, Fortaleza, Campinas,Brasília 

e São Paulo. A Brasilcap foi a patrocinadora 

máster do espetáculo, que incluiu a marca 

Ourocap em todo o seu material promocional 

e estratégia de divulgação na mídia. A peça 

também foi escolhida como tema inspirador 

para este Relatório, numa correlação entre a 

riqueza cultural e a diversidade humana re-

tratadas pelo texto e a contribuição que a em-

presa faz para a sociedade brasileira. 

Sucesso de público, Rio Mais Brasil foi eleito, 

em votação popular organizada pelo Guia Folha 

(do jornal Folha de S.Paulo), como melhor mu-

sical brasileiro do ano. O envolvimento com a pe-

ça gerou uma exposição espontânea na mídia 

para a Brasilcap com valoração estimada de R$ 

Rio Mais Brasil
2 milhões, reforçando o papel da empresa como 

incentivadora da cultura brasileira. 

O musical, dirigido por Ulysses Cruz a partir 

de texto de Renata Mizrahi, mostra a Cidade 

Maravilhosa: sua pluralidade, seus ritmos, per-

sonagens e contrastes, além da riqueza cultural 

das regiões brasileiras e suas especificidades. 

Um enredo repleto de músicas novas e outras 

já cristalizadas na memória afetiva do país. A 

escolha do elenco traduziu a diversidade bra-

sileira: foram mais de 500 candidatos de todo o 

país, e a lista inclui nomes do Amazonas, Mato 

Grosso, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro. O musical inovou ainda ao permitir 

a participação do público na criação do roteiro 

final. Por meio de um site, as pessoas enviaram 

à produção histórias verídicas e letras inéditas 

de músicas. Uma dessas histórias e uma can-

ção inédita foram selecionadas e incorporadas 

ao enredo final. 

Em 2017, a Brasilcap reverteu R$ 1,233 mi-

lhão arrecadado por meio do produto Parcela 

Premiável, comercializado pela parceira BV 

Financeira, à Associação de Assistência à 

Criança Deficiente (AACD). Na contratação 

do título, os clientes cedem seu direito de 

resgate para a Associação que, ao final da 

vigência do título, recebe todo o saldo capi-

talizado. A entrega do valor foi realizada de 

forma simbólica, com o repasse de um “che-

cão” para a AACD durante a edição 2017 do 

Teleton, transmitido anualmente pela rede 

SBT de televisão. O evento – que ocupou 

a grade do SBT por 27 horas ininterruptas, 

contou com a participação de 190 artistas 

e alcançou repercussão inédita na internet, 

com mais de 7 milhões de visualizações no 

YouTube – representou uma oportunidade 

ímpar para divulgar a marca da Brasilcap e 

sua colaboração com a AACD.

Apoio à AACD (Parcela Premiável)
A parceria entre a Brasilcap e a AACD come-

çou em 2014 e já destinou R$ 1,429 milhão 

a iniciativas que fazem a diferença na busca 

por um futuro melhor para a sociedade. A 

AACD, fundada em 1950, presta 6 mil aten-

dimentos diários nos campos da ortopedia 

e recuperação física e conta com um hospi-

tal em São Paulo, 12 centros de reabilitação 

e seis oficinas espalhados pelo país. Suas 

atividades também abrangem a inserção de 

crianças e jovens no esporte paralímpico 

e ações que visam integrar os pacientes à 

sociedade. O valor destinado por meio do 

Parcela Premiável em 2017 foi suficiente pa-

ra custear 14.600 atendimentos nos Centros 

de Reabilitação da AACD.
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“Costumo dizer que todas as parcerias são fundamentais para o desenvolvimento da 

AACD. Mas uma relação como a que temos com a Brasilcap, que aponta para um cres-

cimento significativo ano a ano, nos deixa felizes, com uma boa expectativa para o fu-

turo. Os volumes doados têm nos surpreendido, e o resultado deve ser ainda maior em 

2018. São recursos essenciais para nossa operação, com os quais podemos projetar 

novos investimentos e melhorar o atendimento oferecido.” –  Valdesir Galvan, CEO da 

Associação de Assistência à Criança Deficiente. 

Valdesir Galvan (AACD):  
“Uma parceria que vem crescendo ano a ano”

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL
A Brasilcap também apoia, com repas-

ses de percentuais de vendas do Ourocap 

Flex (PP93E) por meio do Incentivo Social 

de Produto (ISPR), diversos projetos da 

Fundação Banco do Brasil. Criada em 1985, 

a Fundação atua em ações de geração de 

trabalho e renda, desenvolvimento comuni-

tário e meio ambiente, permeadas por pro-

jetos de educação transversais a todas as 

iniciativas. Mais de 2 mil municípios já foram 

beneficiados pelos projetos da instituição, 

que impactaram positivamente na última dé-

cada cerca de 3,7 milhões de pessoas.

OUTROS PROJETOS INCENTIVADOS
No Rio de Janeiro, a empresa apoiou, em 

2017, três ações ligadas ao esporte. O projeto 

Detecção de Talentos Paralímpicos, conduzi-

do pelo Instituto Superar, beneficia 80 jovens 

e crianças que são estimulados a praticar 

atletismo adaptado, futebol de sete, natação 

adaptada, tênis de mesa e vôlei sentado. Uma 

equipe multidisciplinar acompanha os trei-

namentos para tentar identificar potenciais 

talentos para o esporte de alta performan-

ce. No mesmo estado, o Núcleo de Vôlei de 

Praia Adriana Samuel e o programa Craque 

do Amanhã também contaram com recursos 

da Brasilcap. Localizado na Vila Olímpica de 

Deodoro, o Núcleo promove a inclusão social 

Outros projetos em destaque
de crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos 

por meio da prática do vôlei de praia. 

Já o Craque do Amanhã, que atua na comu-

nidade do Escondidinho, no bairro do Rio 

Comprido, congrega 200 jovens e crianças 

em um trabalho que une o futebol a práti-

cas psicossociais voltadas ao desenvolvi-

mento pessoal, familiar, escolar e esportivo. 

Em 2017, a empresa doou à iniciativa um 

total de R$ 11.060, destinados à compra 

de novos equipamentos para o laboratório 

de informática da instituição. A proposta é 

a inclusão digital dos jovens assistidos, de 

forma a prepará-los e encaminhá-los para o 

mercado de trabalho. 

A doação faz parte da campanha de ampliação 

da sede do Projeto, que inclui a construção de um 

salão de jogos, uma sala de aula e uma biblioteca.

No estado de São Paulo, a Brasilcap apoia 

diversos projetos do Hospital de Câncer 

de Barretos, maior instituição latino-ameri-

cana de atendimento gratuito a pacientes 

com câncer. As ações apoiadas integram 

o Programa Nacional de Apoio à Atenção 

Oncológica (Pronon) e o Programa Nacional 

de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 

com Deficiência (Pronas/PCD) e as iniciati-

vas promovidas pela Lei do Idoso. 
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Relacionamento com a sociedade  
e posicionamento institucional 

EM DESTAQUE NA MÍDIA
Com um trabalho ativo endereçado a jorna-

listas de diversos setores, nos mais variados 

veículos, a Brasilcap conseguiu resultados 

expressivos em 2017: foram 73 reportagens 

sobre a empresa publicadas em veículos 

de circulação nacional, incluindo entrevis-

tas com dirigentes, pautas sobre produtos 

e serviços, notícias sobre projetos sociais 

apoiados pela empresa e notas a respeito 

de sorteios do Ourocap, entre outros temas.

REPRESENTAÇÃO NA FENACAP [GRI 102-13]

Em 2017, a Brasilcap continuou a ter relevante 

representação institucional junto à Federação 

Nacional de Capitalização (Fenacap), cujo 

presidente, Marco Antonio da Silva Barros, 

é integrante do Conselho de Administração 

da Brasilcap. Das oito comissões internas da 

Federação, sete contam com a participação 

de representantes da companhia. 

PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE 
NEGÓCIOS DE SEGURIDADE
Criado em 2017 para unir vice-presidentes e 

diretores do Banco do Brasil a dirigentes e di-

retores comerciais das empresas coligadas ao 

Banco, o Fórum teve sua primeira edição em ju-

nho e contou com a participação da Brasilcap. 

Os encontros, semanais, debatem a estratégia 

do BB em relação aos principais temas ligados 

à seguridade e aos projetos em conjunto entre 

o Banco e as demais empresas do Grupo. 

SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
Unindo gestores da Brasilcap e executi-

vos da BB Seguridade, Icatu Seguros e do 

Banco do Brasil, o Seminário de Planejamento 

Estratégico, realizado em setembro de 2017, 

colocou em pauta os principais direcionado-

res para a gestão da Brasilcap no triênio 2018-

2020. O alinhamento entre as lideranças da 

empresa e os acionistas e a maior integração 

com as demais coligadas do Banco do Brasil 

estiveram entre os temas discutidos. 

CONTRIBUIÇÃO PARA O RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE DA CNSEG
A Brasilcap contribuiu para a construção do 

Relatório de Sustentabilidade da Confederação 

Nacional das Seguradoras (CNSeg), lançado 

em junho de 2017, que compilou informações 

referentes ao ano de 2016. O Relatório, cuja 

primeira edição foi lançada em 2016, divulga 

os mais importantes temas englobados pelas 

questões ambientais, sociais e de governança 

corporativa (ASG), servindo como uma impor-

tante e efetiva ferramenta de gestão para as 

lideranças desse mercado. Junto à Brasilcap, 

outras 34 empresas do mercado segurador 

colaboraram com o trabalho. 

TROFÉU PARCEIROS DE VISÃO
Em 2017, a Brasilcap recebeu – pelo ter-

ceiro ano consecutivo – o Troféu Parceiros 

de Visão, concedido pela Fundação Dorina 

Nowill Para Cegos a empresas que se des-

tacam pelo compromisso com a inclusão de 

pessoas com deficiência visual. Há mais de 

70 anos, a Fundação promove, entre outras 

ações, a distribuição gratuita de livros em 

braille e audiobooks e a impressão em fonte 

ampliada e digitais acessíveis para mais de 

2.800 escolas, bibliotecas e organizações de 

todo o Brasil, além de oferecer gratuitamente 

programas de serviços especializados à pes-

soa cega e com baixa visão e sua família, nas 

áreas de educação especial, reabilitação, clí-

nica de visão subnormal e empregabilidade.

Em 2017, a Brasilcap continuou a exercer re-
levante participação na Federação Nacional 
de Capitalização (Fenacap), entidade que 
representa as empresas brasileiras do setor 
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PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 102: Divulgações  
gerais 2017

102-1 Nome da organização 10

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 16

102-3 Localização da sede 10

102-4 Localização das operações 10

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica 10

102-6 Mercados atendidos 10

102-7 Porte da organização 10

102-8 Informações sobre empregados e 
trabalhadores 46

102-9 Cadeia de fornecedores 61

102-10 Mudanças significativas na organização 
e na sua cadeia de fornecedores Não houve 

102-11 Abordagem ou princípio da precaução A Brasilcap não adota o 
princípio da precaução

102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente 10

102-13 Participação em associações 10, 80

ESTRATÉGIA

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 102: Divulgações  
gerais 2017

102-14 Declaração do tomador de decisão sênior 6

102-15 Principais impactos, riscos e 
oportunidades 12, 13

ÉTICA E INTEGRIDADE

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 102: Divulgações  
gerais 2017

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento 11

102-17 Mecanismos de aconselhamento e 
preocupações sobre ética 19

GOVERNANÇA

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 102: Divulgações  
gerais 2017 102-18 Estrutura da governança 18

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 102: Divulgações  
gerais 2017

102-40 Lista de grupos de stakeholders 12

102-41 Acordos de negociação coletiva
100% dos empregados   
celetistas estão cobertos 
por acordos coletivos

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 12

102-43 Abordagem para engajamento de 

stakeholders
13

102-44 Principais tópicos e preocupações 

levantadas
13

Anexo GRI
O Relatório Anual 2017 da Brasilcap compre-

ende informações relativas ao período entre 

1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 

2017; exceções estarão devidamente discri-

minadas no texto. Seu conteúdo, orientado 

pela matriz de materialidade da empresa, in-

clui dados sobre o desempenho financeiro e 

operacional em 2017, além dos progressos 

feitos no tratamento dos temas ambientais, 

sociais e de governança (ASG) pertinentes 

ao setor de Capitalização. O Relatório Anual 

2017 seguiu as diretrizes de conteúdo e in-

dicadores GRI Standards, sem assegura-

ção externa. Para mais informações sobre o 

desempenho da companhia, leia o Balanço 

Financeiro, disponível no site http://www.

brasilcap.com/brasilcap/brasilcap/numeros/

numeros.htm. Dúvidas, sugestões e demais 

observações sobre o Relatório devem ser en-

caminhadas ao e-mail rsa@brasilcap.com.br. 

[GRI 102-46, 102-50, 102-52, 102-53, 102-54, 

102-56]

Divulgações gerais
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PRÁTICAS DE REPORTE

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 102: Divulgações  
gerais 2017

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas Não aplicável

102-46 Definindo o conteúdo do relatório e 
limites do tópico

82

102-47 Lista dos tópicos materiais 13

102-48 Reformulações de informações Não houve

102-49 Mudanças no relatório Não houve

102-50 Período do relatório 82

102-51 Data do relatório mais recente 31/07/2017

102-52 Ciclo do relatório 82

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre 
o relatório

82

102-54 Opção de acordo com o GRI Standards 82

102-55 Sumário de Conteúdo GRI 82

102-56 Asseguração externa 82

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites

24-31

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

24-31

103-3 Evolução da abordagem de gestão 24-31

GRI 201: Desempenho 
econômico 2017

201-1 Valor econômico direto gerado e 
distribuído

30

Tópicos materiais

PRESENÇA NO MERCADO

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites

46-59

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

46-59

103-3 Evolução da abordagem de gestão 46-59

GRI 202: Presença no 
mercado 2017

202-1 Variação da proporção do salário inicial 
mais baixo comparado ao salário mínimo local

54

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

70-74

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

70-74

103-3 Evolução da abordagem de gestão 70-74

GRI 203: Impactos 
econômicos indiretos 
2017

203-2 Impactos econômicos indiretos 
significativos

70

PRÁTICAS DE COMPRAS

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2016 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites

61

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

61

103-3 Evolução da abordagem de gestão 61

GRI 204: Práticas de 
compras 2017

204-1 Proporção de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importante

61
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COMBATE À CORRUPÇÃO

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

19-21

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

19-21

103-3 Evolução da abordagem de gestão 19-21

GRI 205: Combate à 
corrupção 2017

205-1 Operações submetidas a avaliações 
de riscos relacionados à corrupção

21

205-2 Comunicação e treinamento em políticas 
e procedimentos de combate à corrupção

19

205-3 Casos confirmados de corrupção e 
medidas tomadas

Em nenhum dos meios 
de detecção foram 
identificados  casos 
relacionados a práticas de 
corrupção

EMISSÕES

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

74

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

74

103-3 Evolução da abordagem de gestão 74

GRI 305: Emissões 2017

305-3 Outras emissões indiretas de gases 
de efeito estufa (Escopo 3)

74

305-5 Redução de emissões de gases de 
efeito estufa

74

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

61

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

61

103-3 Evolução da abordagem de gestão 61

GRI 308: Avaliação 
ambiental de 
fornecedores 2017

308-1 Novos fornecedores selecionados com 
base em critérios ambientais

61

EMPREGO

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites

46-59

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

46-59

103-3 Evolução da abordagem de gestão 46-59

GRI 401: Emprego 2017 401-1 Taxas de novas contratações e 
rotatividade de empregados

46

SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2016 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

58

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

58

103-3 Evolução da abordagem de gestão 58

GRI 403: Saúde e 
segurança ocupacional 
2017

403-1 Empregados representados em comitês 
formais de saúde e segurança

A Comissão Interna de 
Prevenção  de Acidentes 
(Cipa) abrange todos os 
empregados. Sua equipe 
corresponde a 4% dos 
empregados celetistas

GRI 403: Saúde e 
segurança ocupacional 
2017

403-3 Trabalhadores com alta incidência ou alto 
risco de doenças relacionadas à sua ocupação

Pelas características do 
seu negócio, a Brasilcap 
não mantém atividades 
com alta incidência 
ou risco de doenças 
ocupacionais

403-4 Tópicos relativos à saúde e segurança 
cobertos por acordos formais com sindicatos

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites

57-58

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

57-58

103-3 Evolução da abordagem de gestão 57-58
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TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 404: Treinamento 
e educação 2017

404-1 Média de horas de treinamento por ano 
por empregado

58

404-2 Programas de aprendizagem contínua 
para empregados e preparação para a 
aposentadoria

57

404-3 Percentual de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

53

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

50-51, 54-55

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

50-51, 54-55

103-3 Evolução da abordagem de gestão 50-51, 54-55

GRI 405: Diversidade 
e igualdade de 
oportunidades 2017

405-1 Diversidade nos órgãos de governança 
e empregados

50

405-2 Razão matemática do salário e 
remuneração entre mulheres e homens

54

NÃO DISCRIMINAÇÃO

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

19, 50-51

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

19, 50-51

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 103-3 Evolução da abordagem de gestão 19, 50-51

GRI 406: Não 
discriminação 2017

406-1 Casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Devido à confidencialidade  
estabelecida para o canal 
de denúncias, a descrição 
das tipificações envolvidas 
não será divulgada

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

53-54

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

53-54

103-3 Evolução da abordagem de gestão 53-54

GRI 407: Liberdade de 
associação e negociação 
coletiva 2017

407-1 Operações e fornecedores identificados 
em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva possa 
estar sendo violado ou haja risco

Não foi realizado qualquer 
processo com esse viés 
devido à característica das 
contratações durante o 
período

TRABALHO INFANTIL

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

61

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

61

103-3 Evolução da abordagem de gestão 61

GRI 408: Trabalho infantil 
2017

408-1 Operações e fornecedores identificados 
como de risco significativo para a ocorrência 
de trabalho infantil

Não foram identificados 
casos. Os riscos relativos 
a essas ocorrências 
são mitigados com o 
cumprimento de cláusulas 
contratuais

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

61

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

61

103-3 Evolução da abordagem de gestão 61

GRI 409: Trabalho 
forçado ou análogo 
ao escravo 2017

409-1 Operações e fornecedores identificados 
como de risco significativo para a ocorrência 
de trabalho forçado ou análogo ao escravo

Não foram identificados 
casos. Os riscos relativos 
a essas ocorrências 
são mitigados com o 
cumprimento de cláusulas 
contratuais  
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AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

61

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

61

103-3 Evolução da abordagem de gestão 61

GRI 414: Avaliação social 
de fornecedores 2017

414-1 Novos fornecedores selecionados com 
base em critérios sociais

Não foi realizado qualquer 
processo com esse viés 
devido à característica das 
contratações durante o 
período

414-2 Impactos sociais negativos na cadeia 
de fornecedores e medidas tomadas

A Brasilcap entende 
que não tem meios para 
identificar fornecedores 
que poderão gerar 
impactos na sociedade, 
por não ter como aferir 
esse item no fornecedor

POLÍTICA PÚBLICA

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

80

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

80

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 103-3 Evolução da abordagem de gestão 80

GRI 415: Política pública 
2017 415-1 Contribuições políticas

Os normativos da Brasilcap 
vedam a contribuição a 
partidos políticos

MARKETING E ROTULAGEM

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

34-43

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

34-43

103-3 Evolução da abordagem de gestão 34-43

MARKETING E ROTULAGEM

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 417: Marketing e 
rotulagem 2017

417-1 Exigências para informações e rotulagem 
de produtos e serviços

36

417-2 Casos de não conformidade relacionados 
a informações e rotulagem de produtos e 
serviços

Não houve casos 

Suplemento Setorial 
Financeiro – Marketing 
e rotulagem

FS15 Políticas para o correto desenvolvimento, 
a estruturação e a venda de produtos e serviços 
financeiros

37, 38

FS16 Iniciativas para melhorar a educação 
financeira por tipo de beneficiário

37, 38

PRIVACIDADE DO CLIENTE

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

39-40, 43

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

39-40, 43

103-3 Evolução da abordagem de gestão 39-40, 43

GRI 418: Privacidade 
do cliente 2017

418-1 Queixas comprovadas relativas à violação 
de privacidade e perda de dados de clientes

Não houve queixas relativas  
a esses temas registradas 
em 2017

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

36

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

36

103-3 Evolução da abordagem de gestão 36
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CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 419: Conformidade 
socioeconômica 2017

419-1 Não conformidade com leis e 
regulamentos sociais e econômicos

Em 2017, a Brasilcap 
recebeu  uma multa no 
valor de R$12.750,00, 
relativa ao Processo 
Administrativo Sancionador 
(PAS) em razão de não ter 
apresentado documentação 
comprovando a tentativa 
de contato junto ao 
contemplado em sorteio. 
Não houve casos resolvidos 
por meio de mecanismos 
de arbitragem

PORTFÓLIO DO PRODUTO

GRI Standard Divulgação Página/URL Omissão

GRI 103: Abordagem 
de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material 
e seus limites

68-70

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

68-70

103-3 Evolução da abordagem de gestão 68-70

Suplemento Setorial 
Financeiro – Portfólio 
do produto 

FS2 Procedimentos para avaliação e 
classificação de riscos ambientais e sociais 
nas linhas de negócios

68 Créditos

Realização 
Brasilcap Capitalização S.A. 
Rua Senador Dantas, 105, 10º andar, Centro  
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-923 
www.brasilcap.com.br

Coordenação 
Gerência de Responsabilidade Social Corporativa 
 
Consultoria GRI, redação e design 
Report Sustentabilidade (www.reportsustentabilidade.com.br)

Imagens 
Arquivo Brasilcap e fotos de divulgação do espetáculo Rio Mais Brasil, feitas por Leo 
Aversa, gentilmente cedidas pela Turbilhão de Ideias, produtora do espetáculo

Revisão 
Alícia Toffani 
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