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Durante o ano de 2019, a
Brasilcap buscou, de diversas
maneiras, transformar seus
negócios e sua forma de
atuação. O esforço focou
nas mudanças no portfólio
de produtos, na forma de se
relacionar com os clientes e no
posicionamento da Companhia
frente a questões sociais,
ambientais e de governança.
As alterações promovidas
no Marco Regulatório do
segmento de capitalização
demandaram ajustes
estratégicos e operacionais,
mas também ofereceram

SUSTENTABILIDADE

ANEXO GRI
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oportunidades de crescimento.
Complementarmente, a
busca pela inovação ganhou
uma relevância ainda maior,
de modo a alavancar a
competitividade da Brasilcap
e manter sua posição de
referência no mercado
brasileiro.
Este Relatório Anual, mais
uma vez produzido de acordo
com as diretrizes da Global
Reporting Initiative, traz
informações sobre gestão e
governança, desempenho
financeiro, comercial e
operacional, engajamento
com stakeholders e iniciativas
socioambientais.
E resume os principais
momentos vividos pela
Brasilcap em 2019, um ano
de transformações políticas
e econômicas – na regulação
do setor de capitalização e na
estrutura, processos, produtos,
metodologias de trabalho
e na cultura da Brasilcap.
São mudanças intangíveis,
mas intensamente sentidas e
vividas no dia a dia.
E esse é o tema deste relatório.
Nas próximas páginas, você
lerá as transformações da
Brasilcap e também será
inspirado por composições
fotográficas que retratam a
força, o poder e a beleza das
transformações à nossa volta.
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O ano de 2019 foi um
período transformador para o
segmento de capitalização.
A estabilidade econômica –
associada à redução das taxas
de juros e da inflação – permitiu
ao setor voltar a registrar um
crescimento de dois dígitos
(13,8%), atingindo uma receita
global de R$ 23,9 bilhões,
segundo dados da Federação
Nacional de Capitalização
(Fenacap). No período, as
empresas de capitalização
distribuíram R$ 1,1 bilhão em
sorteios a clientes de todo o
país, uma média de R$ 2,7
milhões por dia.

GRI 102-14

MENSAGEM
DA DIRETORIA

Os números expressivos
reafirmam a importância do
segmento para a economia
brasileira, seja por meio da
disseminação da disciplina
financeira para formação
de reserva, seja como uma
solução de negócios atrelada
a sorteios para que empresas,
pessoas e entidades sociais
realizem seus variados
objetivos.
Versatilidade é uma
palavra que bem define a
capitalização. Essa polivalência
foi consolidada a partir de
um novo marco regulatório
ao qual as empresas do setor
precisaram se adequar no
ano passado. O normativo
trouxe mais segurança jurídica,
transparência para clientes
e mais oportunidades de
evolução – as duas novas
modalidades Instrumento de
Garantia e Filantropia Premiável
já são um sucesso.
Prestes a completar 25 anos, a
Brasilcap – empresa integrante
da holding BB Seguros –

A Brasilcap
cresceu acima da
média do mercado
de capitalização
em 2019 e
continuou firme
em sua jornada de
diversificação de
negócios

Gustavo do Vale
Presidente
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Frederico Queiroz Filho
Diretor de clientes,
produtos e TI

CULTURA

O portfólio de
produtos Ourocap,
comercializado pelo Banco
do Brasil e ampliado para a
rede Promotiva em 2019, foi
o carro-chefe das vendas,

com crescimento de 18,7%
em relação ao exercício
anterior. A Companhia também
continuou firme em sua
jornada de diversificação de
negócios: o Parcela Premiável,
produto que dá apoio à
Associação de Assistência à
Criança Deficiente (AACD),
aumentou as vendas em
17,4% na comparação com
o ano anterior. Já o Cap
Fiador, solução oferecida para
garantia de aluguel, registrou
crescimento de 16,9% nas
vendas do período.
Colhemos os frutos de um
ano de muito suor e de
transformações. Período em
que paramos para refletir
sobre as perspectivas
do nosso negócio em um
cenário altamente digital e de
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Marcelo Gonçalves
Farinha
Diretor comercial

valorização da experiência
para o cliente, traçando
caminhos para permear a
inovação em nosso dia a dia.

também celebra 2019. Afinal, a
Companhia cresceu acima da
média de mercado: 16,7% em
relação ao período anterior,
obtendo um faturamento de
R$ 5,4 bilhões. O lucro líquido
totalizou R$ 100,9 milhões,
o que representou retorno
de 26,5% sobre o patrimônio
líquido de 2018. Já as nossas
reservas técnicas ficaram em
R$ 8,3 bilhões, enquanto o
valor dos ativos totais chegou
a R$ 10,1 bilhões. Entregamos
o montante de R$ 105,9
milhões para mais de 18,8 mil
títulos contemplados.

SUSTENTABILIDADE

Buscamos melhorias na
estrutura organizacional
a partir de um olhar de
eficiência, agilidade, foco
no consumidor e revisão de
processos. A esse grande
trabalho, demos o nome
de Design Estratégico, que
nos proporcionou maior
capacidade de absorver os
desafios postos no horizonte.
O lançamento do nosso
primeiro produto 100% digital
é um exemplo dos novos
paradigmas que guiam a
Brasilcap.
O olhar para dentro nos ajuda
a buscar a excelência e o
natural reconhecimento que
vem de fora. Nesse sentido,
é importante destacar a
conquista, pelo nono ano
consecutivo, do Certificado
de Empresa Cidadã, entregue
pelo Conselho Regional de
Contabilidade do Rio de
Janeiro (CRCRJ). O certificado

Design Estratégico
é o método de
melhorias que
a Brasilcap faz
olhando para
eficiência, agilidade,
foco no consumidor
e revisão de
processos
incentiva a qualidade das
informações contábeis e
socioambientais, publicadas
nos relatórios anuais de
empresas de todos os portes e
segmentos do país.
Queremos deixar o nosso
muito obrigado a todos que
acreditaram na Brasilcap
e que contribuíram para o
atingimento dos resultados
da Companhia. Nas próximas
páginas, detalhamos a nossa
caminhada em 2019.
Uma boa leitura!
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PERFIL DA EMPRESA

Tema material deste capítulo:
> GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

A BRASILCAP

Fundada em 1995 e parte
integrante do grupo Banco
do Brasil, a Brasilcap
Capitalização S.A. é a
empresa referência do
mercado brasileiro de
capitalização, regulamentada
pela Superintendência de
Seguros Privados (Susep).
Sediada no Rio de Janeiro
(RJ), a Companhia atua em
todos os estados e no Distrito
Federal, por meio da rede
do Banco do Brasil, da BV
Financeira, dos Correios, da
Promotiva e de parcerias com
outras empresas. GRI 102-1, 1023, 102-4, 102-5, 102-6
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CULTURA
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A Brasilcap atua de acordo
com os seguintes princípios:
GRI 102-16, PS1

MISSÃO

Ser a solução em capitalização para pessoas e
empresas realizarem seus objetivos.
VISÃO

Transformar vidas com a capitalização, ser
referência no seu segmento e contribuir para o
desenvolvimento sustentável da sociedade.
VALORES

> Comprometimento
> Adaptabilidade
> Excelência
> Inovação

Certificada como Empresa
Cidadã pelo Conselho Regional
de Contabilidade do Rio de
Janeiro (CRCRJ) pelo nono
ano consecutivo em 2019, a
Brasilcap também é a única
empresa de capitalização
a integrar os Princípios
para a Sustentabilidade em
Seguros (PSI) – relação de
recomendações elaboradas
pela Iniciativa Financeira da
Organização das Nações
Unidas (Unep-FI) para a
abordagem de riscos e
oportunidades na gestão da
sustentabilidade corporativa do
setor de seguros.GRI 102-12, 102-13

Referência do
mercado brasileiro
de capitalização, a
Brasilcap atua por
meio da rede do
Banco do Brasil e
de parcerias com
outras empresas
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BRASILCAP EM NÚMEROS – 2019 GRI 102-7

Produtos Brasilcap GRI 102-2

bilhões

3 milhões

de faturamento

de clientes ativos

R$ 19

18,8 mil
títulos

investidos em projetos sociais1,
que beneficiaram cerca de
60 mil pessoas

contemplados

milhões
R$ 105,9

milhões
distribuídos em sorteios

1 Considerados os incentivos
sociais de produtos, fiscais e
privados.

PS1

+ DE

MATERIALIDADE

R$ 5,4

Desde 1995, a Brasilcap oferece títulos
de capitalização que ajudam os clientes
a realizarem seus projetos por meio da
acumulação de reservas e de valores
distribuídos em sorteios. Além da linha
Ourocap – que permite a acumulação
de reservas com pagamentos mensais,
periódicos ou únicos –, a Companhia
também disponibiliza o Cap Fiador;

CULTURA

SUSTENTABILIDADE

ANEXO GRI
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títulos de garantia locatícia; o Promocap,
produtos customizados para ações
promocionais; e o Postalcap, produto com
premiação instantânea, comercializados
em parceria com outras empresas.
Outro destaque do portfólio é o Parcela
Premiável, da modalidade Filantropia
Premiável disponibilizado em conjunto
com a BV, cujos valores resgatados são
destinados integralmente à Associação de
Assistência à Criança Deficiente (AACD).
Até 2019, cerca de 13,8 milhões
de pessoas já possuíram títulos de
capitalização da Brasilcap. Mais de
R$ 2,2 bilhões já foram distribuídos em
sorteios. Leia mais sobre os produtos
Brasilcap no capítulo Portfólio e Clientes.

A gestão da Brasilcap também
considera, além da Visão,
da Missão e dos Valores da
Companhia, sua materialidade –
os aspectos que refletem
impactos significativos
(econômicos, ambientais
e sociais) da Companhia
e que influenciam as
avaliações e decisões dos
seus stakeholders. Para
determinar sua relação de
temas materiais, a Brasilcap
consultou suas lideranças,
além de representantes dos
grupos com quem se relaciona
de forma mais relevante (Banco
do Brasil, colaboradores da
Brasilcap, clientes, entidades
setoriais de capitalização
e parceiros de negócios).
As prioridades e demandas
desses públicos foram
organizadas em uma lista de
temas que foi revisada pela
liderança da Companhia. GRI
102-40, 102-42, 102-43

Os sete temas da lista final da
materialidade estão descritos
a seguir, acompanhados
por sua correlação com os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda
2030 da Organização das
Nações Unidas (ONU). Cada
capítulo deste Relatório aborda
um ou mais temas, detalhando
iniciativas de gestão
desenvolvidas em 2019.
A matriz de materialidade
ainda serviu de base para
a construção de uma nova
Estratégia de Sustentabilidade,
elaborada com o apoio de
uma consultoria especializada,
na qual foram mapeados os
aspectos financeiros e não
financeiros que refletem os
impactos mais significativos
das atividades da Brasilcap.

A BRASILCAP

RELAÇÃO DE TEMAS MATERIAIS
ABORDAGEM

TEMA

ODS
CORRELATOS

GRI 102-15, GRI 102-44, GRI 102-47, GRI 103-1

Diversificação, simplificação e maior eficácia nos canais
de relacionamento; maior engajamento e comunicação
com os clientes (atuais e potenciais); reforço na
transparência e na credibilidade

16

Portfólio
de produtos

Ressignificação e diversificação dos produtos, para
atender às expectativas do cliente e do mercado;
conversão da característica de oferta por produtos e
soluções baseados na demanda de clientes

8

Desempenho
econômico

Equilíbrio de riscos, política comercial e de
investimentos num cenário de taxa de juros reduzida;
ampliação da operação com eficiência e otimização de
custos; financiamento para a inovação

8

Cultura e ambiente
de inovação

Amadurecimento da cultura de inovação; flexibilização
de hierarquias e desburocratização; revisão de papéis
internos e do propósito da Companhia

4, 5

Governança e transparência

Esclarecimento à estrutura societária na tomada de
decisão; ampliação da transparência; integração da
sustentabilidade aos órgãos de governança

16

Competividade frente aos
novos entrantes

Aprofundamento das discussões sobre o tema,
determinando fatores críticos de sucesso, o
estabelecimento de novas parcerias e de novos
negócios

Não aplicável

Produtos com apelo
socioambiental

Desenvolvimento de produtos apoiados em causas
sociais e ambientais; avaliação dos impactos do
portfólio na cadeia de valor e dos impactos sociais na
vida das pessoas

17

A gestão de riscos compreende
as atividades coordenadas para
identificar, avaliar, mensurar,
tratar e monitorar os riscos,
tendo por base a adequada
compreensão de seus tipos,
de suas características e
interdependências, bem
como de suas fontes e de seu
potencial impacto sobre o
negócio.

GRI 102-15, PS1

GESTÃO
DE RISCOS

Relacionamento
com clientes

Dentre os riscos inerentes à
capitalização, destacam-se quatro grandes grupos:
subscrição, crédito,
operacional e de mercado.
A Brasilcap monitora esses

grupos por meio de indicadores
e tem um comitê técnico
de riscos que assessora o
Conselho de Administração. O
Comitê de Riscos conta com
a participação do Presidente,
do Gestor de Riscos e de
representantes dos acionistas
da Brasilcap.
A Estrutura de Gestão
de Riscos conta com
metodologia de mensuração,
Política de Gestão de Riscos
e um conjunto de normativos
internos e externos sobre o
tema, para configuração do
seu Perfil de Riscos que inclui
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aspectos como continuidade
do negócio, corrupção,
estratégia, imagem, mercado,
crédito, liquidez, subscrição,
fraude, responsabilidade
socioambiental e a prevenção
e o combate à lavagem de
dinheiro.

de riscos relacionados
à corrupção em 2019,
incluindo suborno, fraude
e outros. A quantidade de
riscos identificados e suas
descrições são definidas
como confidenciais por razões
estratégicas. GRI 205-1

Na Brasilcap cada área
é responsável pela
autoavaliação dos riscos e
impactos socioeconômicos de
seus processos. Além disso,
para queixas relacionadas ao
tema, a Companhia oferece
um mecanismo disponível
para contemplações de
qualquer pessoa (leia mais em
Canal de Ética). GRI 103 | 419

Em 2019, foram realizadas
ações para aumentar o
alinhamento entre a estrutura
de gestão de riscos e o
sistema de controles internos
da Brasilcap, tais como a
consolidação dos riscos e
controles numa única matriz.
Também foi conduzido o
aperfeiçoamento do modelo
de autoavaliação de riscos
e controles, cujo ciclo de
2020 será realizado no novo
formato. Há de se destacar,
ainda, a aprovação, pelo
Conselho de Administração,

Do total das operações
(macroprocessos) da
Brasilcap, 48,22% foram
submetidos a avaliações

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

RELATÓRIO ANUAL 2019

A estrutura de governança
da Brasilcap segue as
determinações da Susep e as
boas práticas recomendadas
pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
(IBGC). A Companhia conta
com um Código de Ética e de
Conduta para orientar seus
processos de gestão, bem
como com um Programa de
Integridade e Compliance,
que organiza as iniciativas
de promoção interna da ética
corporativa, do respeito às
leis e da observância dos
regulamentos específicos do
setor de capitalização.

SUSTENTABILIDADE
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das Políticas de Riscos
Corporativos, de Controles
Internos e Compliance,
bem como do Programa
de Integridade, juntamente
com suas políticas afins
(Prevenção à Lavagem
de Dinheiro, Antifraude e
Anticorrupção).

Em 2019, a
Brasilcap buscou
aumentar o
alinhamento entre a
gestão de riscos e
os controles internos
da Companhia

Durante o ano de 2019, o
organograma da Brasilcap
foi alterado em relação à
estrutura vigente em 2018. A
área de Tecnologia, que era
alocada em uma diretoria à
parte, passou a integrar a nova
Diretoria de Clientes, Produtos
e Tecnologia.
Ao fim de 2019, a Companhia
contava com a seguinte
estrutura de gestão e
governança: GRI 102-18

A BRASILCAP
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ORGANOGRAMA

CONSELHO FISCAL
(20.00.03)

> DEZEMBRO DE 2019
CONSELHO DE ADM
(20.00.02)

COMITÊ DE AUDITORIA
(20.01.12)

Unidade
Organizacional

CULTURA

SUSTENTABILIDADE

ANEXO GRI

Cia. de Seguros
Aliança da Bahia

BB Seguros
Participações S/A

23,75 ON

49,99 ON 100,00 PN

Demais
acionistas
1,26 ON

Icatu Seguros S/A
25,00 ON

COMITÊ FINANCEIRO
(20.00.04)

Gerência de Equipe
Auditoria Interna
(20.01.37)
Pedro Cirineo

Unidade
de Assessoria

PORTFÓLIO E CLIENTES

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA (2019)

ASSEMBLEIA GERAL

BRASILCAP
CAPITALIZAÇÃO S/A

DESEMPENHO 2019

Brasilcap
Capitalização
S/A

COMITÊ DE RISCOS
(20.00.04)
PRESIDÊNCIA - CEO
(20.00.00)
Marcelo Farinha

DIRETORIA DE CLIENTES,
PRODUTOS E TECNOLOGIA
(20.00.54)
Frederico Queiroz Filho

DIRETORIA COMERCIAL
(20.00.50)
Euzivaldo Vivi Reis

Gerência Executiva
Comercial, Comunicação e
Sustentabilidade
(20.01.30)
Euzivaldo Vivi Reis

Gerência Executiva
Relacionamento e Operações
(20.01.23)
Marcia Miguez

ÁREA
APOIO COMERCIAL
(20.01.42)

Gerência de Equipe
Relacionamento
com Cliente
(20.01.26)
Cláudia Ferro

Gerência de Equipe
Operação e Suporte de TI
(20.00.58)
Marcos Moutinho

Gerência de Equipe
Arquitetura de Soluções
(20.01.34)
Paulo Sobreiro

Gerência de Equipe
Negócios e Produtos
(20.01.15)
Fernanda Michelle

Gerência de Equipe
Operações
(20.00.64)
Adriana Elias

Gerência de Equipe
Governança de TI
(20.00.70)
Ângela Xavier

Gerência de Equipe
Gestão dos Esquadrões
(20.00.73)
Márcio Piñeiro

Gerência de Equipe
Clientes e Mercados
(20.00.53)
Alexandra Guerreiro

Gerência de Equipe
Regional I
(20.00.52)
Rafael Jordão
Gerência de Equipe
Regional II
(20.01.16)
Ronaldo Novo
Gerência de Equipe
Prospecção de Canais
(20.01.40)
Márcia Bittencourt
Gerência de Equipe
Comunicação e
Sustentabilidade
Roberta Monteiro
ÁREA
SUSTENTABILIDADE
(20.01.28)

Gerência Executiva
Portifólio
(20.01.41)
Vago

Gerência Executiva
Serviços e Governança de TI
(20.01.20)
Marcelo Cantanhede

Gerência Executiva
Soluções de TI
(20.00.55)
Carlos Eduardo Rocha

Gerência de Equipe
Gestão Administrativa dos
Esquadrões
(20.00.74)
Aline Machado

Gerência Executiva
Estratégia de Clientes e Produtos
(20.00.71)
José Antônio Maia

Gerência Executiva
Riscos e Controles
(20.01.33)
Fábio Barcelos

Gerência de Equipe
Inovação
(20.01.39)

Gerência de Equipe
Controles Internos
e Compliance
(20.00.16)
Raquel Volpi
Gerência de Equipe
Riscos Corporativos
(20.01.24)
Geraldo Marinho

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA
CONTROLADORIA,
FINANÇAS E ATUÁRIA
(20.00.12)
Denis Morais

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA
ESTRATÉGIA CORPORATIVA
(20.00.17)
Marcelo Câmara

Gerência de Equipe
Contabilidade
(20.00.13)
Jairton Guimarães

Gerência de Equipe
Planejamento Corporativo
(20.01.38)
Cristiana Velasco

Gerência de Equipe
Controladoria
(20.00.14)
Luiz Mauro

Gerência de Equipe
Jurídico e Societário
(20.00.69)
Francine Prado

Gerência de Equipe
Finanças
(20.01.06)
Gabriel Monteiro
Gerência de Equipe
Atuária Corporativa
(20.00.51)
Jacqueline Lana

ÁREA
SOCIETÁRIA
(20.01.09)
Gerência Executiva
Administrativa
(20.00.65)
Adriano Martins
Gerência de Equipe
Capital Humano
(20.00.68)
Flávia Cristina
Gerência de Equipe
Compras e Facilities
(20.00.93)
Petrônio Chaves

Gerência de Equipe
Ouvidoria
(20.01.13)
Aline Moreira

14

A BRASILCAP

RELATÓRIO ANUAL 2019

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO
(EM 31/12/2019)
ÓRGÃO

Diretoria

OCUPANTE

POSIÇÃO

Marcelo Gonçalves
Farinha

Presidente

Euzivaldo Reis

Diretor Comercial

Frederico Queiroz Filho

Diretor de Clientes,
Produtos e Tecnologia

Bernardo de Azevedo
Silva Rothe

Presidente do Conselho

Helio Oliveira Portocarrero
de Castro

Conselheiro Titular

Mansueto Facundo
Conselho de
de Almeida Júnior
Administração
Marcelo Pacheco dos
Guaranys

Conselho
Fiscal

Conselheiro Titular
Conselheiro Titular

Maria do Carmo Nabuco
de Almeida Braga

Conselheiro Titular

Silvano Gianni

Conselheiro Titular

Giácomo Romeis
Hensel Trento

Presidente do Conselho

Albérico Machado
Mascarenhas

Conselheiro Titular

Márcio Santiago Câmara

Conselheiro Titular

Alexandre Ribeiro Barbosa

Conselheiro Suplente

INTEGRIDADE
E COMPLIANCE
GRI 103 | 205, PS1

O Programa de Integridade
da Brasilcap, aprovado pelo
Conselho de Administração em
2019, apresenta orientações
aderentes ao Código de
Ética e Conduta e às normas
Anticorrupção, de Controles
Internos e Compliance, de
Oferta e Recebimento de
Presentes, de Prevenção
de Fraudes e de Prevenção
e Combate à Lavagem de
Dinheiro.
Definido com base na Lei
Federal n° 12.846/13 e
no Decreto n° 8.420/15, o
Programa de Integridade traz
um conjunto de mecanismos
e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo
à denúncia de irregularidades,
aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta, políticas
e diretrizes, com objetivo de

DESEMPENHO 2019

detectar e sanar desvios,
fraudes e atos ilícitos praticados
contra a administração pública,
nacional ou estrangeira. Suas
diretrizes estão à disposição
para consulta no site da
Brasilcap, ou por meio do
link: https://tinyurl.com/
ProgIntegridade
Todo o público interno de
colaboradores (empregados,
estagiários, jovens aprendizes
e diretoria estatutária) cumpre
treinamentos anticorrupção
obrigatórios, que incluem
definições acerca do tema
corrupção, formas de mitigação
e outras questões relevantes,
contando, em 2019, com a
participação de 100% do
corpo funcional. Não há
um treinamento específico
anticorrupção para parceiros
de negócios, mas todos os
contratos firmados incluem a
obrigatoriedade da observância
do Código de Ética e Conduta
da Brasilcap. GRI 205-2

Design Estratégico GRI 102-10
Uma inovação relevante em 2019 foi a condução de um
processo interno de Design Estratégico, com a busca de
melhorias em três eixos: i) estrutura organizacional; ii)
alçadas e competências; e iii) arquitetura de governança,
priorizando a agilidade, a eficiência, o foco no cliente e a
revisão de processos. O Design Estratégico resultou em
nova configuração para a companhia, com reorganização da
composição das responsabilidades das áreas. Destacamse a criação das áreas de Inovação, Atuária Corporativa e
Planejamento Corporativo (a qual responde pela condução
do planejamento estratégico da Brasilcap).

O Código de
Ética e de
Conduta tem
recomendações
aplicáveis a todo
o público interno
da Brasilcap e foi
revisado em 2019

PORTFÓLIO E CLIENTES
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Código de
Ética e de Conduta
O Código (https://tinyurl.
com/EticaConduta) resume
o comprometimento dos
empregados com os Valores
da Brasilcap e recomendações
para um ambiente de trabalho
justo e ético, além do combate
à lavagem de dinheiro,
a conflitos de interesses
e a fraudes. Aplicáveis a
todo o público interno da
Companhia, as determinações
do documento também se
estendem às fornecedoras de
serviços e insumos contratadas
pela Brasilcap, que assinam
um termo de ciência sobre o
Código. Em 2019, o documento
foi revisado, de modo a se
adequar ao Programa de
Integridade e Compliance e
à nova norma de Controles
Internos.

SUSTENTABILIDADE
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de Relacionamento com o
Cliente, também trata do tema
da privacidade dos clientes.
A Brasilcap se responsabiliza
pelo controle das informações
fornecidas pelos clientes. É
proibida a comercialização ou
a cessão de qualquer dado e é
necessária a autorização prévia
para o uso de depoimentos.
Em 2019, foi aprovado um
projeto de adequação dos
processos internos e da
gestão de dados à nova Lei
Geral de Proteção de Dados,
prevista para entrar em vigor
no segundo semestre de
2020. Foi constituído um grupo
multidisciplinar para planejar as
ações necessárias. A Política
de Relacionamento com o
Cliente será atualizada de
acordo com as recomendações
da Lei, e serão desenvolvidos
indicadores e processos de
monitoramento da privacidade
dos dados pessoais em 2020.

O Código de Ética,
complementado pela Política

GRI 103 | 418

Canal de Ética GRI 102-17

Controles Internos

O Canal de Ética da Brasilcap
acolhe denúncias de atos
e condutas que violem os
princípios éticos e de condutas
da Companhia ou infrações
a leis. Pode ser acessado
por qualquer pessoa, no site
(https://canaldeetica.com.
br/brasilcap/#home) ou por
telefone (0800-377-8003). O
sigilo é absoluto, e o anonimato
dos denunciantes é garantido.
Comitês internos apuram os
casos considerados relevantes,
em um processo documentado
a cada etapa.

Foram aprovadas em 2019 a
Política e a Norma de Controles
Internos e Compliance, que
preveem diretrizes e pilares
para assegurar a efetividade
dos sistemas de controles
internos da Companhia. Para
reforçar o conhecimento
interno sobre o trabalho
da área, foram divulgados
conteúdos relacionados aos
seguintes temas: “Conceitos
acerca da temática Prevenção
e Combate à Lavagem de
Dinheiro” e “Mapa da Fraude e
Casos de Fraude”.

DESEMPENHO 2019

DESEMPENHO ECONÔMICO
E OPERACIONAL

DESEMPENHO
2019

A BRASILCAP

Tema material deste capítulo:
> DESEMPENHO ECONÔMICO
> COMPETITIVIDADE FRENTE A NOVOS ENTRANTES

RELATÓRIO ANUAL 2019
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CULTURA

Diante de um cenário de
recuperação ainda lenta
da atividade econômica, o
setor de capitalização em
2019 teve um desempenho
positivo. De acordo com
a Federação Nacional de
Capitalização (FenaCap),
os títulos de capitalização
ganharam atratividade
como uma opção segura e
acessível a pessoas com
vários perfis de consumo e
renda. A Brasilcap prosseguiu
com a transformação e
a modernização de sua
gestão e de seus negócios –
adequando seu portfólio
ao novo Marco Regulatório
do setor e às condições
macroeconômicas do ano.
Com as mudanças
promovidas pela Susep
na regulação, vigente
para todo o mercado a
partir de abril de 2019, os
títulos de capitalização
passaram a se dividir em
seis categorias: Tradicional,
Popular, Incentivo, Compra
Programada, Instrumento de
Garantia e Filantropia. As
duas últimas categorias foram
criadas e regulamentadas em
2019 e representaram, ao fim
do ano, 12% da arrecadação
total do setor.
Destaques do mercado
de capitalização em 2019*
> Em 2019, os títulos de
capitalização entregaram
R$ 1,2 bilhão em prêmios a
clientes sorteados
> Média de R$ 4,7 milhões
em sorteios por dia útil no
período
*Dados: FenaCap, dezembro de 2019
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O cenário
em 2019 foi
desafiador,
mas o setor de
capitalização
como um
todo registrou
desempenho
positivo

>R
 eservas técnicas totais:
R$ 30,8 bilhões, aumento
de 4,7% em relação a 2018
> Faturamento total: R$ 23,9
bilhões, aumento de 13,8%
> R$ 18,9 bilhões pagos em
resgates finais e antecipados
> Mais de 70 mil empregos
diretos e indiretos em toda a
cadeia
A recente entrada de fintechs
e insurtechs no mercado e a
perspectiva da regulação do
open banking trazem para o
segmento de capitalização
um contorno mais desafiador.
Por isso há foco no
desenvolvimento de produtos
simples, de fácil compreensão,
ofertados e comercializados
no ambiente digital. O objetivo
é aumentar a eficiência nos
processos, promovendo assim
um ambiente de negócios
mais dinâmico, competitivo
e seguro, e melhorando a
experiência do cliente.

GRI 103|201

DESEMPENHO E
RESULTADOS DE 2019

DESEMPENHO 2019

A BRASILCAP

RELATÓRIO ANUAL 2019

Em linha com o desempenho
do setor, a Brasilcap obteve
resultados positivos em
vários indicadores em 2019.
As metas estabelecidas no
orçamento para a rentabilidade
e para o resultado financeiro
foram superadas. Houve
crescimento no volume de
vendas e no faturamento total,
na comparação com 2018. O
portfólio de produtos Ourocap,
comercializado pelo Banco
do Brasil, manteve posição
de destaque, registrando
crescimento de 18,7% no
exercício. A estratégia de
diversificação de negócios
se refletiu no aumento de
17,4% nas vendas do Parcela
Premiável (que apoia a AACD) e

no crescimento de 16,95% nas
vendas do Cap Fiador, solução
para garantia de aluguel.
O ciclo de redução da taxa
de juros Selic e dos níveis
de inflação para patamares
próximos à meta influenciou o
comportamento do mercado
que, embora desafiador, criou
oportunidades que foram
capturadas permitindo alcançar
resultado financeiro da ordem
de R$ 192,8 milhões. Por mais
um ano, os ativos financeiros
foram administrados de
acordo com as boas práticas
de gestão de ALM (Assets
and Liabilities Management,
ou gestão de ativos, passivos
e riscos financeiros), o que
garante a capacidade de
honrar todos os compromissos
da Companhia.

O processo de transformação
dos negócios e do ambiente
de trabalho da Brasilcap,
contou, em 2019, com
ações distribuídas pelas
seguintes prioridades
estratégicas: estímulo ao
ecossistema interno de
inovação; ressignificação
dos produtos; infraestrutura
de tecnologia da informação
(TI); relacionamento com
os clientes; e projetos
operacionais e legais. Vale
ressaltar também a criação da
Gerência de Prospecção de

PORTFÓLIO E CLIENTES

CULTURA

SUSTENTABILIDADE

Novos Canais, implementada
em novembro de 2019
para ampliar e diversificar
novas frentes de negócios.
As iniciativas ligadas aos
produtos e ao relacionamento
com os clientes serão mais
detalhadas no capítulo
Portfólio e clientes.
Como direcionadores
estratégicos definidos
para 2020, destacam-se
como prioridades a
maximização dos resultados
operacionais e financeiros;
o desenvolvimento da base
de clientes e o aumento da
satisfação com os serviços
prestados; a otimização de
processos internos, incluindo
a governança corporativa e a
gestão de riscos; a busca por
parceiros que potencializem

DESTAQUES DO DESEMPENHO – 2019

+16,7%

no volume de vendas em comparação a 2018

R$ 100,9

milhões
milhões

lucro líquido

R$

8,3 bilhões

R$ 186,4

R$

10,1 bilhões

R$

reservas técnicas

ativos totais

resultado operacional, +10,0% em relação a 2018

5,4 bilhões

faturamento total
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Houve
crescimento
no volume de
vendas e no
faturamento total
na comparação
com 2018

o amadurecimento de canais
digitais, inclusive através da
associação com startups para
auxiliar na implementação
de soluções inovadoras; e o
reforço no desenvolvimento
e engajamento do corpo
funcional.

A BRASILCAP

RELATÓRIO ANUAL 2019

DESEMPENHO 2019
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VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO1
GRI 201-1

VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO (R$ MIL)

VALOR ECONÔMICO RETIDO (R$ MIL)2

GERADO

2018

2018

2019

Receitas

6.115.418,00

5.527.023,00

6.326.327,84

RETIDO

2018

2018

2019

70.348,00

71.181,00

60.160,00

2018

2018

2019

Custos operacionais

92,42

96,15

96,96

Salários e benefícios
de empregados

0,92

0,96

0,86

Pagamentos
a provedores de capital

2,95

0,87

0,64

Pagamentos ao governo

3,61

1,97

1,49

Investimentos
na comunidade

0,10

0,05

0,04

100,00

100,00

100,00

“Valor econômico direto
gerado” menos “Valor
econômico distribuído"

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO (R$ MIL)
DISTRIBUÍDO
Custos operacionais

Salários e benefícios
de empregados

2018

2018

2019

5.586.788,00

5.338.030,00

6.154.618,00

55.439,00

53.178,00

178.361,00

Pagamentos ao governo

218.167,00

109.372,00

94.755,87

6.315,00

2.997,00

2.437,00

6.045.070,00

5.551.950,00

6.347.408,87

Investimentos
na comunidade

TOTAL

DISTRIBUÍDO

54.851,00

Pagamentos
a provedores de capital

48.373,00

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO (%)1

40.747,00

1 Dados reconhecidos pelo regime de competência. Os critérios utilizados para valor econômico gerado e distribuído foram os das legislações
vigentes e estatuto social da Brasilcap.

TOTAL

2 As variações dos índices acima estão relacionadas ao lucro líquido do exercício, que foi afetado significativamente
pela redução nas taxas de juros.
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PORTFÓLIO 2019

Tema material deste capítulo:
> PORTFÓLIO DE PRODUTOS
> RELACIONAMENTO COM CLIENTES

PORTFOLIO
E CLIENTES

Produtos variados
atendem a
necessidades
particulares de
cada segmento
de público

TÍTULOS, PERFIS E CARACTERÍSTICAS GRI 102-2
PRODUTO

Modalidade

Características e comercialização

Cap Fiador

Instrumento
de Garantia

Com títulos de pagamento único vigências de 12,15 e 30 meses, funciona como
garantia na hora de alugar um imóvel, dispensando fiador, análise de crédito ou
comprovação de renda. Comercializado por corretores de seguros parceiros a
pessoas físicas ou jurídicas
Oferecido a pessoas físicas do segmento varejo, com planos de contribuição
única (com vigência de 36 meses) e planos de pagamentos mensais (com
vigências de 36, 48 e 60 meses), concorrendo a sorteios ao longo da vigência

Ourocap

A Brasilcap mantém
um variado portfólio de
produtos de capitalização,
todos comercializados em
conformidade com o novo
Marco Regulatório do setor.
A Companhia busca se
diferenciar pela oferta de títulos
voltados a diversos segmentos
de públicos, formatados
para atender a necessidades
específicas ou adequados a
diferentes objetivos pessoais
de seus clientes.

Tradicional
Disponível por débito em conta corrente ou em conta poupança 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
Negócios

Além da linha Ourocap,
disponibilizada para clientes
do Banco do Brasil, ainda
oferece soluções em
capitalização com diversos
parceiros comerciais.

Parcela
Premiável

Filantropia
Premiável /
Popular

Parcela
Premiável

Filantropia
Premiável /
Popular

Título de pagamento único que pode ser adquirido em conjunto com
financiamentos da BV (empréstimo consignado ou financiamento de veículos).
O resgate é destinado integralmente à Associação de Assistência à Criança
Deficiente (AACD)
Título de pagamento único que pode ser adquirido em conjunto com financiamentos
da BV (empréstimo consignado ou financiamento de veículos). O resgate é destinado
integralmente à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD)
Disponível por meio de parceria com a BV ou diretamente com a Brasilcap.

PostalCap

Modalidade

Características e comercialização

Popular

Produto de pagamento único no qual os clientes concorrem a prêmios
instantâneos e a sorteios especiais ao longo de 12 meses de vigência.
Disponível nas agências físicas dos Correios

Incentivo

Títulos de capitalização de pagamento único, comercializados pela Brasilcap
com pessoas jurídicas que desejam presentear seus clientes com o direito de
concorrer aos sorteios

TÍTULOS
CONTEMPLADOS
(MILHARES)
2017

2017

TOTAL DE
TÍTULOS ATIVOS
(MILHÕES)

De modo a acompanhar
as mudanças no cenário
econômico nacional e
no próprio segmento de
capitalização, a Brasilcap tem
buscado, nos últimos anos,
reposicionar e ressignificar
seus portfólios. Em 2019,
esse processo incluiu o

124,2
2019

25,8
2019

2019

6,2

153,4
2018

30,2
2018

2018

6,9

5,4

PRÊMIOS PAGOS
(R$ MILHÕES)

2017

Promocap

18,8

planejamento de novos
produtos, a busca pelo
crescimento da distribuição
dos títulos em múltiplos
canais parceiros e o desenho
de novos e diferenciados
serviços e ofertas.

105,9
Além da adequação do
portfólio às novas regras
da Susep, o trabalho na
área em 2019 incluiu o
desenvolvimento do Projeto
Digicap (leia mais no capítulo
Atuação em sustentabilidade)
e o projeto Clube de
Vantagens, plataforma
de benefícios voltada aos
clientes (leia mais na seção
Clientes, neste capítulo).

DESEMPENHO 2019

GRI FS4

PRODUTO

PRODUTOS

A BRASILCAP

RELATÓRIO ANUAL 2019

Todos os produtos da
Brasilcap respeitam as
normas vigentes e só podem
ser comercializados após
prévia aprovação pela Susep.
No website da Companhia,
há textos explicativos sobre
todo o portfólio, incluindo
uma seção de Perguntas
Frequentes, e materiais
promocionais e legais
(Condições Gerais, Título,
Informe de Rendimentos) que
o cliente pode acessar.
Todo o portfólio é submetido
à aprovação prévia da Susep,
antes do seu lançamento no
mercado; os detalhes sobre
a conformidade dos produtos
aos normativos podem ser
consultados no site da Susep.
Auditorias internas verificam
a conformidade dos produtos
já em comercialização em
relação a suas condições
gerais, datas de aprovação do
órgão regulador e demais itens
auditáveis.
Ao desenvolver novos
produtos, é observada a
Política de Relacionamento
com o Cliente da Brasilcap, e
outras políticas aprovadas pelo
Conselho de Administração,
as quais estão disponíveis
para todo o corpo funcional na

PORTFÓLIO E CLIENTES

CULTURA

intranet, e ao público, no site
da Brasilcap. A Companhia
também incentiva seus
colaboradores a se atualizarem
frequentemente sobre as
políticas internas e sobre as
normas do órgão regulador. Já
a força de vendas passa por
treinamentos a cada revisão
dos documentos. Além disso,
as atualizações nas Instruções
Normativas (INs) do Banco do
Brasil relativas ao atendimento
aos clientes são amplamente
divulgadas. GRI FS15
Treinamentos comerciais GRI FS5
Os times de vendas dos
parceiros comerciais
participam de programas
de treinamentos focados na
qualificação do atendimento,
estratégias de argumentação
e oferta adequada de
produtos (produto certo para
o cliente certo).
Em 2019, 12.241 pessoas
foram capacitadas através
de 231 treinamentos
sobre produtos Brasilcap
nos diversos balcões
distribuidores.
OUROCAP
Comercializados pelos canais
de venda do Banco do Brasil
e Promotiva, os produtos da
linha Ourocap respondem
pela maior parte dos negócios
da Brasilcap. São títulos
destinados a pessoas físicas
e jurídicas, que buscam
alternativas para guardar
recursos e a possibilidade
de ganhar premiações em
sorteios. Durante o ano,
buscou-se aprimorar os
atributos dos produtos Ourocap
enfatizando sua versatilidade

SUSTENTABILIDADE

ANEXO GRI

26

A força de
vendas
do Ourocap
mereceu
valorização
especial em
2019

e sua adaptabilidade às
necessidades e aspirações dos
consumidores, sob o prisma da
visão do cliente, bem como a
simplificação do portfólio dos
títulos de pagamento mensal.
Foi um ano de valorização e
reconhecimento da força de
vendas que, pela primeira
vez, contou com campanhas
de estímulo no formato
“Vendeu, ganhou”, que
contemplava todas as vendas
realizadas, além de um
reconhecimento especial para
os melhores desempenhos.
A presença junto ao Banco
do Brasil foi reforçada com
um total de 177 visitas que
atenderam todas as unidades
de negócios do BB – como
superintendências estaduais
e regionais, escritórios de
negócios e agências – e a
realização de 197 treinamentos
comerciais.
Em abril de 2019, os produtos
Ourocap passaram a ser
oferecidos por meio da rede
Promotiva (uma parceria entre

A BRASILCAP

O produto conta com
importantes diferenciais
como: cesta de serviços
emergenciais, assessoria

PARCELA PREMIÁVEL
Trata-se de um título de
capitalização oferecido em
parceria com a BV Financeira –
e que, em 2019, atingiu o
maior volume de vendas de
sua história, superando os
R$ 234 milhões em
faturamento. O Parcela
Premiável é disponibilizado
na modalidade Filantropia
Premiável, na qual o valor
do resgate é integralmente
repassado à Associação
de Assistência à Criança
Deficiente (AACD). Os clientes
recebem cinco “números
da sorte” com os quais
concorrem a dois prêmios
mensais durante o prazo de
vigência do título.

Produto da modalidade
Popular, com pagamento único
e a possibilidade de concorrer
a prêmios instantâneos (além
de 50 prêmios nos quatro
primeiros sábados no primeiro
mês de vigência do título).
Também concorre a dez
prêmios no sorteio especial,
que ocorre no primeiro sábado
do último mês de vigência. O
produto é ofertado apenas nas
agências dos Correios.
PROMOCAP
Produto da modalidade
Incentivo, direcionado a
pessoas jurídicas que desejam
realizar ações promocionais
de seus produtos e/ou
serviços. Sua composição é
customizada de acordo com
a dimensão da promoção
desejada pelo contratante.
A Brasilcap poderá
disponibilizar gratuitamente
um sistema para distribuição
dos números da sorte, além de
prestar consultoria técnica de
ponta a ponta da promoção.

SUSTENTABILIDADE
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Estudos sobre os diferentes perfis
de clientes contribuíram para a
adequação dos produtos

A Brasilcap buscou em 2019
aperfeiçoar os modelos
de relacionamento com os
clientes, ao longo de toda a
sua jornada na Companhia,
além de divulgar, de forma
transparente, as mudanças no
negócio decorrentes do novo
Marco Regulatório.
A Companhia elaborou
estudos dos perfis dos
clientes, suas necessidades
e fatores motivadores de
compra, para adequar os
produtos e planejar ofertas
mais assertivas em diversos
canais. Complementarmente,
estudos mercadológicos
permitiram definir e analisar
nichos potenciais para a
captação de novos públicos.
As réguas de relacionamento
(conjunto de ações que
visam a interação durante
a jornada do cliente) dos
produtos Brasilcap passaram
por revisões, de modo a
refletir as adequações ao
novo Marco Regulatório. Em
maio de 2019, foi iniciada
a régua de relacionamento
para produtos da modalidade
Popular e Instrumento de
Garantia. Na família Ourocap,
procurou-se melhorar a
percepção dos clientes a

respeito do processo de
sorteio dos títulos. Em relação
ao PostalCap, o engajamento
com o público foi reforçado
com a coleta de informações
cadastrais dos compradores.
Ainda foram estruturadas
campanhas de avisos
de contemplações e
esclarecimento sobre os
títulos em final de plano.
A evolução da estratégia
de clientes possibilitou o
aprimoramento das práticas
de analytics e norteou a
ampliação da efetividade das
ações voltadas à retenção.
A gestão de campanhas foi
modificada com objetivo de
abordar mais assertivamente
o cliente em relação ao
momento de sua jornada.
Em relação à gestão de
atendimento, as operações de
televendas foram reavaliadas
de forma a se tornarem mais
efetivas tanto na venda quanto
na pós-venda.
Entre os avanços previstos
para 2020, estão a realização
de pesquisas voltadas
especificamente para nichos
de clientes e canais de
compra; a atualização da
plataforma de CRM (gestão
de relacionamento com o
cliente); as revisões das
réguas de relacionamento; e
os estudos comportamentais e
de tendências de mercado.

BASE DE CLIENTES
(MILHÕES)
2017

Voltado ao mercado de
locação imobiliária, o Cap
Fiador se enquadra na
modalidade Instrumento de
Garantia, regulamentada
pela Susep. O produto, que
substitui as figuras do fiador e
de instrumentos como depósito
caução e seguro fiança,
tem se apresentado como
a solução mais equilibrada,
simples, de contratação ágil e
desburocratizada, facilitando a
vida de locatários (inquilinos)
e locadores na hora de
celebrarem um contrato de
locação. O valor integral do
título é devolvido no final da
vigência do plano.

POSTALCAP

CULTURA

3,7
2018

CAP FIADOR

Em 2019, as vendas
registraram um crescimento
de 16,95% em relação ao
ano anterior. Novidades
construídas com base
em premissas como foco
no cliente e excelência
no atendimento aos
parceiros, prometem maior
eficiência, produtividade
e escalabilidade nos
processos de pós-vendas do
Cap Fiador, cuja operação
contará com a implantação
de um processo de Business
Process Outsourcing (BPO) já
nos primeiros meses de 2020.

Este produto pode ser
adquirido de forma avulsa,
sem a contratação do
financiamento, diretamente
pela Central de Atendimento
da Brasilcap.
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o Banco do Brasil e o Banco
Votorantim). Assim como no
BB, a rede de correspondentes
bancários recebeu treinamento
sobre a linha Ourocap. Com
unidades localizadas em todos
os estados do país, a Promotiva
aumenta a capilaridade da
comercialização dos produtos
Ourocap.

jurídica e sorteios semanais
e mensais e o atendimento
do time especializado da
Brasilcap. A Companhia
comercializa o Cap Fiador
por meio de parcerias com
corretoras de seguros
especializadas em soluções
de capitalização e seguros
para o setor imobiliário.
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GRI FS4

As vendas do
Cap Fiador
aumentaram
quase 17%
em relação ao
ano anterior

CLIENTES

RELATÓRIO ANUAL 2019

3,7
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
E RELACIONAMENTO
EM 2019
GRI 102-43

Diversas
campanhas
e promoções
estreitaram o
contato entre
a Brasilcap e
seus clientes

Projeto Clube de Vantagens
GRI FS16

Fruto de uma parceria entre
a BB Seguros e a plataforma
de descontos e benefícios
Allya, o Clube de Vantagens
foi testado em uma “prova
de conceito” com clientes da
Brasilcap por três meses em
2019. A iniciativa contribui para
o trabalho de ressignificação do
título de capitalização, com uma
abordagem voltada à educação
financeira. Os associados
do Clube tiveram acesso a
descontos de forma a contribuir
para a mudança positiva nos
seus hábitos financeiros; o teste
também serviu para estudos de
um novo modelo de negócios
para a Companhia.

Conselho de Clientes Ourocap
O primeiro Conselho de
Clientes Ourocap foi realizado
em conjunto pela Brasilcap
e pela BB Seguros para
colher percepções acerca
dos principais atributos dos
produtos Ourocap, da forma
como eles são comunicados e
comercializados, e a respeito
do relacionamento pósvenda. Os insumos obtidos
vão subsidiar a estratégia de
melhorias nas diversas fases
de contato com os clientes e
nos processos de venda.
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Semana do Brasil
Realizado entre 6 e 15 de
setembro de 2019, o evento
foi criado para estimular
a economia e aquecer
as vendas, incluindo os
produtos e soluções da
Brasilcap. O Ourocap
participou da ação, com uma
campanha que destacou
a versatilidade da família
de títulos, sua relevância
para a programação
financeira dos consumidores
e sua contribuição para
a realização de projetos.
Durante a Semana do Brasil,
os clientes Ourocap também
contaram com benefícios em
produtos e serviços como
vouchers para transporte,
telefonia, combustíveis e
atividades de lazer.
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Black Week BB Seguros
Realizada em novembro
de 2019, a Black Week BB
Seguros ofereceu vantagens
para os clientes Ourocap . Foi
possível, por exemplo, adquirir
títulos de capitalização em
condições especiais, incluindo
pontuação bônus no programa
de vantagens Livelo. Dentro
da promoção Black Week
Vida Premiada, o Promocap
viabilizou 1 milhão de pontos
Livelo como prêmio especial
para os clientes.

SUSTENTABILIDADE

ANEXO GRI

Pesquisa de satisfação
GRI 102-44

Em 2019 não foi realizada
pesquisa de satisfação com
os clientes. Com a aprovação
da diretoria, a área de
Clientes apresentou uma
reformulação na metodologia
da pesquisa que será
aplicada em 2020, com um
escopo mais abrangente e
que proporcione um maior
conhecimento sobre as
demandas e anseios dos
clientes. Já o levantamento
realizado para aferir o nível de
satisfação com o atendimento
prestado (SAC) obteve
um índice de positividade
superior a 90%.

DESTAQUES DO ANO EM MARKETING E MÍDIAS DIVERSAS

em veículos de comunicação, com destaque para os jornais
O Globo, O Dia e Correio Braziliense, revista IstoÉ e Rádio JB FM

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
COM O ATENDIMENTO PRESTADO
2017

80 inserções

nova estrutura de mídia digital

92,0%

aumento de 50%

2018

desenvolvida para o Ourocap, com uma mesa
de performance única para todas as empresas coligadas

no alcance de usuários no Facebook

nas interações no LinkedIn

crescimento de 26%
dos acessos ao Blog Zero Perrengue

91,6%
2019

aumento de 158%

30

90,9%

RELATÓRIO ANUAL
ANUAL 2019
2019
RELATÓRIO
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PÚBLICO INTERNO

Tema material deste capítulo:
> CULTURA E AMBIENTE DE INOVAÇÃO

CULTURA
ORGANIZACIONAL

A construção da cultura
organizacional da Brasilcap
prioriza a cooperação, o
intraemprendedorismo e o
respeito mútuo entre o público
interno. A inovação é um
dos Valores da companhia,
e a criação de um ambiente
propício à ideação está
entre suas prioridades, bem
como, o aprimoramento de
competências e incentivo
aos colaboradores para
a obtenção de melhores
resultados. O processo
de atração e retenção de
talentos, as diretrizes de
remuneração e benefícios,
as ações de melhoria do
ambiente de trabalho e os
planos de desenvolvimento
de carreira seguem as
orientações da Política
Corporativa de Gestão de
Pessoas da Companhia.

2019 foi um ano
de investimento
em cooperação
entre as equipes
e incentivo ao
pensamento
inovador

AS PESSOAS DA BRASILCAP (2019)

GRI 102-8

224 empregados

diretoria, gerência, administrativo, operacional, Jovem Aprendiz

6 estagiários
3 estatutários

53% homens
47% mulheres

88%

A força de trabalho conta com o apoio de

1 presidente e 2 diretores

completaram ensino superior
(graduação/pós-graduação)

todos localizados na região Sudeste

426 terceirizados
(serviços de recepção, TI e central
de atendimento)

32

EMPREGADOS POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO E GÊNERO1
TIPO DE
CONTRATO

2017
Homens Mulheres

2018
Total

2019

Homens Mulheres

Total

Homens Mulheres

Total

Tempo
determinado2

0

0

0

0

0

0

2

2

4

Tempo
indeterminado

107

111

221

104

107

211

119

104

223

TOTAL

107

111

220

104

107

211

121

106

227

1 Os números de 2017 e 2018 foram revistos para ficaram de acordo com os empregados reconhecidos no Caged (relatório periódico legal),
que reflete os empregados regidos pela CLT, bem como os jovens aprendizes e não considera as outras posições, presidente/diretor estatutários, estagiário e terceiros.
2 Contratos por tempo determinado são com os jovens aprendizes, conforme legislação vigente. GRI 102-48
EMPREGADOS POR FAIXA ETÁRIA11 2
2017

2018

2019

< 30 anos

30

33

24

De 30 a 50 anos

143

136

148

> 50 anos

40

42

55

218

211

227

TOTAL

1 Os números de 2017 e 2018 foram revistos para ficaram de acordo com os empregados reconhecidos no Caged (relatório periódico legal),
que reflete os empregados regidos pela CLT, bem como os jovens aprendizes e não considera as outras posições, presidente/diretor estatutários, estagiário e terceiros.
2 Para maior transparência das informações em 2019, os números de empregados reportados consideram os reconhecidos no Caged
(relatório periódico legal), que reflete os empregados regidos pela CLT e os jovens aprendizes e, a partir deste relato a Brasilcap, passa
também a reportar os estatutários. Não fazem parte desta tabela os estagiários e terceiros. GRI 102-48
EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL
2017

2018

2019

Diretoria

4

4

3

Gerência

32

34

34

Administrativo

179

171

180

Operacional

6

6

6

Jovem Aprendiz

3

4

4

224

219

227

2017

2018

2019

Conselho de Administração

9

10

12

Conselho Fiscal

8

8

5

Comitê de Auditoria

3

3

3

Comitê Financeiro

10

10

12

TOTAL

30

31

32

TOTAL

INDIVÍDUOS DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA
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GESTÃO DE PESSOAS
EM 2019
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A Matriz de Competências
resume as qualidades
que a Brasilcap busca em
seus talentos. Do ponto de
vista organizacional, são
valorizados o aprimoramento
contínuo, a atitude
empreendedora, a gestão de
risco, o perfil transformador,
o compromisso com os
clientes e o relacionamento
interpessoal. Em relação à
liderança, as competências
buscadas são a visão e a
gestão de estratégia e a
gestão de equipes.
Em 2019, 92,5% dos
empregados e aprendizes
participaram do ciclo de
avaliação de desempenho. Um
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total de 17 empregados não foi
incluído no ciclo, por motivos
diversos (afastamento pelo
INSS, licença-maternidade,
recém-admitidos, membros da
diretoria). O percentual não
inclui os estagiários; sete deles
passaram por avaliação de
desempenho no ano. GRI 404-3
Diagnóstico de engajamento
Em 2019, a Brasilcap adotou
a metodologia Employee Net
Promoter Score (eNPS) para
diagnosticar a percepção do
público interno sobre o clima
organizacional, em conjunto
à pesquisa Pulse já aplicada
periodicamente. O novo
método permite mensurar as
porcentagens de promotores,
neutros e detratores e traz
maior assertividade às
medidas de gestão aplicadas
a partir do diagnóstico.
A primeira aplicação
do eNPS apontou que a
Companhia está na zona de
aperfeiçoamento, resultado
considerado satisfatório. As
pesquisas de 2019 (eNPS e
Pulse) tiveram uma adesão de
76% e 92%, respectivamente.
Novo modelo de
recompensa variável
A metodologia de
recompensa variável foi
revista em 2019, de modo
a vincular ainda mais o
programa de participação
nos lucros e resultados aos

92,5% dos empregados e
aprendizes da Brasilcap passaram
por ciclos de avaliação de
desempenho em 2019

objetivos do planejamento
estratégico. Entre os
objetivos almejados, estão
o maior reconhecimento
ao desempenho dos
empregados e o estímulo à
cooperação entre as áreas,
bem como a ampliação da
capacidade da Brasilcap de
atrair e reter talentos.
Endomarketing voltado
ao negócio
Uma nova estratégia de
endomarketing buscou
atrelar as ações e eventos
de comunicação interna
aos desafios estratégicos
do negócio da Brasilcap.
Iniciativas de incentivo à
cooperação e ao pensamento
inovador, em prol de novos
negócios e de soluções
voltadas aos clientes, foram
realizadas durante todo o
ano, acompanhando datas
comemorativas como Páscoa,
Dia das Mães e dos Pais e
outras.
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TREINAMENTO
E EDUCAÇÃO GRI 103 | 404
A Política Corporativa de
Gestão de Pessoas da
Brasilcap inclui um Programa
de Desenvolvimento voltado
à capacitação do público
interno, com foco na obtenção
de melhores resultados e no
aumento da produtividade. Em
2019, o tema foi abordado com
o lançamento de uma versão
atualizada do Ativamente,
a plataforma de educação
corporativa da Companhia,
visando novas funcionalidades,
possibilidades de interação e
de aprendizado.
Ainda em 2019, prosseguiram
as capacitações específicas
voltadas à inovação,
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Formacap: sucesso premiado
Com a campanha Formacap, a Companhia buscou
ampliar o acesso dos colaboradores à trilha de
conhecimento da Brasilcap. Como resultado, a
participação do público interno chegou a 97%.
O sucesso se deu graças ao formato inovador,
que usou o método de gamificação dentro da
plataforma Ativamente para aumentar o engajamento
dos funcionários.

que abrangeram 81,4%
do público-alvo interno
(leia mais sobre o tema
na seção Inovação) e a
implementação do Programa
de Aprendizagem Contínua
em Integridade e Compliance
(leia mais no capítulo
A Brasilcap).

Em novembro, a campanha Formacap levou a Brasilcap
a se classificar entre as três empresas (dentro de
um conjunto de 21 companhias de médio e grande
porte) destacadas no Prêmio Ser Humano 2019. O
reconhecimento é prestado pela Associação Brasileira
de Recursos Humanos (ABRH-RJ) a organizações com
cases inovadores de gestão de pessoas.

Indicadores de
treinamento – 2019 GRI 404-1
As horas de treinamento
computadas a seguir incluem
capacitações on-line e
presenciais. A carga horária
dos estagiários (108,87
horas cumpridas por oito
estagiários) não foi incluída
nos quadros.

DIVERSIDADE
E IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO DE EMPREGADOS POR GÊNERO

GRI 103 | 405, GRI 405-1

2017

2018

2019

Homens

10,21

14,89

9,29

Mulheres

9,44

15,04

8,20

TOTAL

9,83

14,96

8,78

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO DE EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL
2017

2018

2019

Diretoria

2,00

6,75

6,49

Gerência

11,93

30,64

13,61

Administrativo

9,60

12,64

7,73

Operacional

-

2,83

Aprendizes

3,98

TOTAL

9,93

A gestão de pessoas da
Brasilcap se fundamenta
na justiça e na ética, sem
promover qualquer distinção
entre raça, cor, credo religioso,
sexo, opção sexual e/ou idade.

A diversidade e a inclusão
social são incentivadas entre
o público interno, desde que
sejam respeitados os critérios
mínimos para o exercício da
função.

EMPREGADOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÊNERO (%)
2017

2018

2019

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Diretoria

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

Gerência

53,13

46,88

52,94

47,06

58,82

41,18

Administrativo

48,04

51,96

48,54

51,46

51,67

48,33

8,78

Operacional

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

7,50

10,23

Aprendizes

66,67

33,33

75,00

25,00

50,00

50,00

14,96

8,66

TOTAL

50,22

49,78

50,68

49,32

53,30

46,70
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EMPREGADOS PCDS, POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÊNERO (%)1

EMPREGADOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL E FAIXA ETÁRIA (%)
2017

DESEMPENHO 2019

2018

2017

2019

< 30
anos

30 a 50
anos

> 50
anos

< 30
anos

30 a 50
anos

> 50
anos

< 30
anos

30 a 50
anos

> 50
anos

Diretoria

0,00

100,00

0,00

0,00

25,00

75,00

0,00

33,33

66,67

Gerência

0,00

65,63

34,38

0,00

58,82

41,18

0,00

52,94

47,06

Administrativo

14,53

70,95

14,53

16,96

67,25

15,79

11,11

71,11

17,78

Operacional

0,00

16,67

83,33

0,00

16,67

83,33

0,00

16,67

83,3%

Aprendizes

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

TOTAL

12,65

68,30

18,75

15,07

63,47

21,46

10,57

65,20

Homens Mulheres

2018
Total

Homens Mulheres

2019
Total

Homens Mulheres

Total

Diretoria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gerência

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0o

0,00

0,00

0,00

Administrativo

2,33

2,15

2,23

3,61

2,27

2,92

3,23

3,45

3,33

Operacional

66,67

0,00

33,33

66,67

0,00

33,33

66,67

0,00

33,33

0,00

Aprendizes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,23

TOTAL

3,57

1,79

2,68

4,50

1,85

3,2o

4,13

1,32

3,53

1 Pessoas com deficiência
EMPREGADOS NEGROS, POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÊNERO (%)

Total

Homens Mulheres

2019
Total

Homens Mulheres

Total

Diretoria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gerência

0,00

6,25

6,25

0,00

6,25

2,94

0,00

7,14

2,94

Administrativo

9,50

12,29

21,79

4,82

4,55

4,68

3,23

4,60

3,89

Operacional

16,67

33,33

50,00

0,00

66,67

33,33

0,00

66,67

33,33

Aprendizes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

8,22

11,87

20,09

3,60

6,48

5,02

3,60

6,48

5,02

A Brasilcap não promove qualquer
distinção de raça, cor, credo, sexo
ou idade em sua gestão de pessoas

GRI 102-9, 103 | 414, PS2

Homens Mulheres

2018

GESTÃO DE
FORNECEDORES
E TERCEIROS

2017

A gestão dos terceiros de
empresas de prestação de
serviços é realizada pelos
fornecedores contratados. No
caso de eventual contratação
de pessoa física, em cláusula
contratual são especificadas
conduta, obrigações e
controle de frequência
aderentes aos regulamentos
internos da Brasilcap. A
Norma de Aquisição de
Bens, Contratação de
Serviços e Celebração de
Contratos determina que os
processos de compras e/
ou contratações devem ser
realizados em conformidade
com os princípios e condutas
previstos no Código de Ética,
na Política Anticorrupção e nas
questões ambientais, sociais
e de governança (ASG) que
regem a gestão da Brasilcap,
além das exigências legais e
de órgãos reguladores.

Todos os contratos com
fornecedores possuem
cláusulas que remetem
à regularidade tributária,
previdenciária e trabalhista.
Para garantir que os
fornecedores estejam
em conformidade com
os padrões institucionais
e legais da Companhia,
em cada contratação, um
colaborador nomeado atua
como responsável pelo
acompanhamento das
atividades contratadas.
É proibido aos fornecedores
empregar menores de 18
anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, ou
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empregar menores de 16
anos em qualquer função,
salvo na condição de
aprendizes a partir dos
14 anos. Sobre o trabalho
forçado, as contratadas
devem obedecer às normas
trabalhistas e convenções
e acordos trabalhistas
e sindicais referentes
às categorias de seus
empregados e assegurar
aos seus empregados e
colaboradores as condições
de trabalho mínimas
admitidas por lei.

INOVAÇÃO

A Companhia inseriu na sua
metodologia a pesquisa aos
fornecedores na “lista suja”
disponível no site da Secretária
de Trabalho do Ministério
da Economia (cadastro de
empregadores que tenham
submetido trabalhadores a
condições análogas às de

escravo). A homologação
dos fornecedores inclui a
verificação da situação da
empresa no Sistema de
Informações sobre Focos de
Trabalho Infantil no Brasil (Siti),
que identifica irregularidades e
violações de direitos humanos.
Houve uma redução nas
contratações de novos
fornecedores e maior
utilização de fornecedores
já cadastrados. Das novas
contratações de 2019, 5%
foram enquadradas como
significativas (contratos acima
de 500 mil) e passaram pelos
critérios sociais e ambientais,
conforme o Guia Verde para
Contratações Sustentáveis. No
processo de homologação em
2019, não foram identificados
fornecedores causadores de
impactos sociais negativos,
reais ou potenciais. GRI 414-2

A Brasilcap almeja
consolidar a cultura de
inovação promovendo uma
experiência diferenciada
para seus clientes, por meio
da atuação mais ativa, no
ecossistema de inovação,
visando a formação de novas
parcerias e investimentos
estratégicos. A transformação
do negócio também passa
pela avaliação dos processos
organizacionais para
obtenção de ganhos de
eficiência e a consolidação
de uma cultura ágil.
Em 2019, além da
reorganização estrutural
na área de Tecnologia da
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fortalecimento da cultura de
inovação, a implantação de
um programa estruturado
de intraempreendedorismo
e um programa de
inovação aberta. Como
primeiro resultado concreto
do trabalho, dentro da
perspectiva do pilar de
inovação, foi desenvolvido
e testado em dezembro
um piloto de título de
capitalização 100% digital – o
Socialcap.

Os fornecedores
devem obedecer
às normas
trabalhistas e
sindicais referente
à categoria de seus
empregados

Durante todo o ano de 2020,
iniciativas ligadas a esses
pilares serão implementadas,
de modo a reforçar o negócio
da Companhia com medidas
que reflitam a estratégia de
resultado sustentável. As
prioridades definidas para
o tema em 2020 incluem
a busca por parcerias
que possam facilitar o
amadurecimento dos canais
digitais da Brasilcap e que
auxiliem com soluções
inovadoras, que gerem um
diferencial competitivo de
mercado.
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Companhia, foi criada uma
área específica para tratar o
tema inovação, de modo a
ampliar o potencial inovador
e a flexibilidade dos projetos
a serem desenvolvidos, com
o apoio de uma consultoria
especializada.
A nova área de inovação
terá como diretrizes para
o seu processo de gestão,
seguintes pilares: o

Com o redesenho da
estrutura organizacional,
a área de tecnologia da
informação (TI) passou a
trabalhar de forma ainda mais
integrada às áreas comerciais
e de negócio, em uma
mudança de paradigma de
atuação. Em 2019, também
prosseguiu o avanço da
modernização da plataforma
de serviços, iniciado em
2018. Entre os progressos
obtidos, destacaram-se a
implementação do módulo
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Uma maior integração entre
as áreas de tecnologia e
de negócios mudou os
paradigmas de atuação digital
da Brasilcap em 2019

TRM do sistema SAP, voltado
à gestão de tesouraria; a
automação dos processos
de backoffice da carteira de
investimentos; e a criação de
um serviço de e-commerce
para a comercialização de
títulos via cartão de crédito,
de forma on-line.
Entre outros compromissos
de gestão diretamente
ligados à transformação
digital em 2019, destacaram-se o trabalho no modelo
de gestão centralizada
de contratos e assinatura
eletrônica; a elaboração de
um processo de aprovação
de pagamentos sem
circulação de papel; e os
avanços na implantação,
em âmbito nacional, de uma
plataforma para digitalização
dos documentos dos
processos de óbito.
Em 2020, uma das metas
de desempenho ligadas
à inovação é o aumento
das vendas dos produtos
Ourocap por meio de
canais digitais (pela web
ou por aplicativos mobile).
Para atingir o objetivo, a

Companhia vem implantando
ferramentas para impulsionar
os resultados na área, como
a Mesa de Performance (que
traz agilidade às campanhas
de mídia digital, elimina
barreiras nos processos de
aprovação e potencializa a
performance de vendas) e
o atendimento ao cliente via
chatbot no site da Brasilcap.
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IMPACTO POSITIVO

Tema material deste capítulo:
> PRODUTOS COM APELO SOCIOAMBIENTAL

ATUAÇÃO EM
SUSTENTABILIDADE

A transformação do negócio
da Brasilcap também
passa pela gestão de sua
sustentabilidade corporativa.
Isso compreende a inclusão
de aspectos socioambientais
nos seus produtos, a promoção
de iniciativas de educação
financeira e demais ações
de responsabilidade social
e ambiental, voltadas aos
públicos interno e externo.
Em 2019, a Companhia
elaborou uma Estratégia de
Sustentabilidade de longo
prazo, abordando os desafios
e oportunidades à frente

Uma Estratégia de
Sustentabilidade de longo
prazo foi elaborada em 2019

a partir de perspectivas
financeiras (mercado, produtos
e economia) e não financeiras
(comportamento, pessoas,
novas tecnologias, questões
ambientais, sociais e de
governança). O diagnóstico
que fundamentou a Estratégia
envolveu os colaboradores
e a liderança da Brasilcap,
além de acionistas, parceiros,
clientes e fornecedores. Os
temas materiais da Companhia,
juntamente com a Estratégia
de Sustentabilidade, servirão
de subsídio para os próximos
processos de planejamento
estratégico. GRI 102-43
A Estratégia de
Sustentabilidade também
segue as diretrizes da
Política de Responsabilidade
Socioambiental da Brasilcap –
que é referenciada nos

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Organização
das Nações Unidas (ONU), nos
indicadores do Instituto Ethos
e nas práticas ambientais,
sociais e de governança
(ASG) recomendadas pela
Confederação Nacional
das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada
e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização (CNSeg). Vale
ressaltar ainda que a Brasilcap
é signatária dos Princípios
para a Sustentabilidade
em Seguros (PSI) – uma
relação de recomendações
elaboradas pela Iniciativa
Financeira da Organização
das Nações Unidas (Unep-FI)
e endereçadas ao mercado
de seguros para o tratamento
de riscos e oportunidades na
gestão da sustentabilidade
corporativa. GRI 102-13

Empresa Cidadã por
nove anos consecutivos GRI 102-12
Pelo nono ano consecutivo, a Brasilcap conquistou
em 2019 o Certificado de Empresa Cidadã. A iniciativa
do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de
Janeiro (CRCRJ) está em sua 17ª edição e incentiva a
excelência na qualidade das informações contábeis e
socioambientais, publicadas nos relatórios anuais de
empresas de todos os portes e segmentos do país. A
certificação concedida pelo CRCRJ à Brasilcap demonstra
o compromisso de sustentabilidade da Companhia.
Mais de 60 empresas passam pelo criterioso processo de
avaliação por uma equipe de especialistas e acadêmicos
que analisam a qualidade das informações contábeis que
estão nos balanços financeiros e também o conjunto de
ações que mostram os aspectos e investimentos nas áreas
socioambientais que a Companhia desenvolve.
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ENGAJAMENTO
DE STAKEHOLDERS
SOBRE QUESTÕES
SOCIOAMBIENTAIS
GRI FS5, PS1, PS2, PS3, PS4

As principais ações executadas
em 2019 com interações com
diversos públicos relacionadas
a riscos e oportunidades
socioambientais estão
apresentadas na tabela abaixo:

Departamento /
área que realizou
a interação

DESEMPENHO 2019

Público-alvo
GRI 102-40,
102-42

PORTFÓLIO E CLIENTES

Métodos utilizado
para a interação
GRI 102-43

INTERAÇÕES COM CLIENTES/ INVESTIDORES/PARCEIROS COMERCIAIS
EM RELAÇÃO A RISCOS E OPORTUNIDADES SOCIOAMBIENTAIS
Departamento /
área que realizou
a interação

Comunicação
[imprensa]

Comunicação
[publicidade]

Público-alvo
GRI 102-40,
102-42

Acionistas,
clientes e
sociedade em
geral

Clientes

Métodos utilizados
para a interação
GRI 102-43

Press releases
disparados de
forma digital
para veículos
de interesse,
ou entrevistas
presenciais ou
remotas

Posts para redes
sociais (orgânicos
e patrocinados)

Tópicos

GRI 102-44

Ênfase no ganho de
reputação da Brasilcap
como empresa
que ajuda clientes,
empresas, acionistas
parceiros e entidades
sociais apoiadas a
realizarem planos por
meio da capitalização.
Algumas iniciativas
de divulgação como
exemplo: apoio à AACD
a partir da venda do
Parcela Premiável,
Semana Enef,
distribuição de prêmios

Disseminação da
filosofia da disciplina
financeira, com
foco em realização
de planos. Pilares
de conteúdo: dicas
de como guardar
dinheiro; planos para
o futuro e soluções
produtos como
suporte financeiro
para cumprimento
dos objetivos

Metas/ compromissos

Resultados

Para 2020, o desafio
está em obter uma
exposição maior
do que a de 2019
(32% no índice de
visibilidade positiva na
mídia)

Foram 80 matérias
publicadas (2.633
pontos), sendo 10% da
exposição conquistada
em veículos nobres.
Como destaque as
três matérias com
maior pontuação
de visibilidades
abordaram:
- Capitalização como
instrumento de
disciplina financeira
(participação na
Semana do Brasil)
- Brasilcap é
reconhecida como
Empresa Cidadã
- Preocupação com a
experiência do cliente
(apresentação das
novas modalidades
Garantia e Filantropia)

Ampliar o alcance de
usuários interessados
no produto e o
engajamento com
os conteúdos,
construindo e
mantendo uma
base de seguidores
qualificada e saudável

Em dezembro,
primeiro mês de
implementação do
plano brandformance,
a página do
Facebook obteve
um crescimento de
1.481% no alcance
com 190.839 usuários
impactados. Além
disso, o engajamento
apresentou aumento
de 7.746% em
relação ao mês
anterior. No
Instagram, o aumento
no engajamento foi
de 43%

Sustentabilidade

Parceiro
comercial

Sustentabilidade

Parceiros
comerciais e
outros públicos
relevantes para
o negócio

Sustentabilidade1

Público
estratégico da
Brasilcap

Reunião
presencial anualmente

CULTURA

Tópicos

GRI 102-44

8ª edição do Prêmio
Brasilcap
Solidário 2019

Presencial palestras

Apresentação da
Palestra “Educação
Financeira e Mudança
de Comportamento”
que aconteceu
através do Educap

Entrevistas,
consultas on-line

Priorização de
temas materiais,
Materialidade

1 Leia mais na seção Materialidade, no capítulo A Brasilcap
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Metas/ compromissos

Resultados

Influenciar parceiros
comerciais, clientes,
fornecedores, entre
outros públicos
estratégicos a se
engajarem em
práticas sustentáveis

Parceiros comerciais
com percepção
positiva da Brasilcap
enquanto empresa
comprometida com
a solidariedade e
o desenvolvimento
social. Integração
da área de
sustentabilidade
à área comercial
favorecendo o
ambiente de negócios
e influenciando os
parceiros comerciais
a se engajarem
em práticas de
responsabilidade social

Gerar a reflexão nos
participantes sobre
os comportamentos
que impactam
negativamente o
seu planejamento
financeiro

Entre os meses de
maio a dezembro
de 2019, 1.154
pessoas assistiram
à palestra. Destes
aproximadamente
99% de aceitação na
avaliação do conteúdo
da palestra e 68%
participaram pela
primeira vez de uma
palestra de Educação
Financeira.
Os dados identificados
através de pesquisa de
avaliação evidenciam
a importância
do Programa de
Educação Financeira
da Brasilcap, e
evidenciam a
relevância da
capitalização como
uma ferramenta
que favorece o
desenvolvimento
do comportamento
financeiro planejado

Relatório de
Sustentabilidade 2019

Foram dez entrevistas
e 2.554 respondentes
nas consultas on-line.
Diagnóstico de
sustentabilidade
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PRINCIPAIS INICIATIVAS
EM 2019

EDUCAP

GRI FS16, PS1

Lançado em 2018, o
Programa de Educação
Financeira da Brasilcap –
Educap promove
capacitações e apoia
projetos sociais em prol da
educação financeira no país.
O programa pretende cumprir
cinco objetivos alinhados ao
negócio da Companhia:

Concebido com o objetivo de
verter recursos a entidades
beneficentes por meio
de doação do direito de
resgates, o produto será
distribuído por meio de
parceiros comerciais e as
entidades beneficentes serão
escolhidas pela Brasilcap,
respeitando os critérios
definidos pela Susep.

1.154

Além disso, o Educap tem
impactos positivos nos campos
ambiental (ao incentivar o
consumo consciente), social
(estimulando a disciplina
financeira) e de governança
(fortalecimento das relações
com stakeholders envolvidos
nas ações).
Em 2019, o público definido
como prioritário para as ações
promovidas pelo Programa
era composto pelos jovens
aprendizes; posteriormente,

Outro destaque do Educap
em 2019 foi a palestra
“Educação Financeira e
Mudança de Comportamento”,
baseada na metodologia

> Atender à materialidade da
Brasilcap e do mercado
segurador.
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2 palestras
6 oficinas e
4 palestras

2 palestras

> Contribuir com a saúde
financeira da sociedade,
para uma vida mais
tranquila e feliz;

CULTURA

para associados de ONGs

Por meio do Educap, a
Companhia marcou presença
mais uma vez na Semana
da Estratégia Nacional de
Educação Financeira (Enef),
cuja sexta edição foi realizada
em maio de 2019. O programa
organizou uma oficina de
educação financeira no
Auditório da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM),
na cidade do Rio de Janeiro,
voltada para um público de
jovens aprendizes cadastrados
no Centro Integrado de
Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentável
(Cieds) e no Centro de
Integração Empresa-Escola
(Ciee). A oficina foi conduzida
pela startup parceira Barkus
Educação Financeira, do setor
de negócios sociais, que tem
por objetivo levar educação
financeira e empreendedorismo
a jovens e adultos.

> Avançar nos indicadores
sociais da Companhia;

O Projeto Digicap foi iniciado
como parte da estratégia de
criar produtos inovadores
em canais digitais. Como
primeiro resultado, foi
desenvolvido e testado
em 2019 um título de
capitalização 100% digital
da modalidade Filantropia
Premiável.

NÚMEROS EDUCAP – 2019

participantes

> Tangibilizar a
responsabilidade
da Brasilcap com o
desenvolvimento sustentável,
estimulando a discussão
sobre a educação financeira;

GRI FS7

PORTFÓLIO E CLIENTES

foram incluídos profissionais
de atendimento da Brasilcap
e de escritórios e agências
do Banco do Brasil na região
metropolitana do Rio de
Janeiro.

> Fortalecer o papel de
empresa socialmente
responsável;
PROJETO DIGICAP

A Brasilcap
participou da
sexta Semana da
Estratégia Nacional
de Educação
Financeira (Enef)

DESEMPENHO 2019

3 palestras
para Central de
Relacionamento Brasilcap

para funcionários do BB

TED. Com conteúdo e formato
inovadores, a apresentação
buscou conscientizar sobre os
comportamentos que impactam
negativamente o planejamento
financeiro, mudar o mindset
sobre a importância da
capitalização e contribuir para
a definição de perfis de clientes
e potenciais compradores.
Apresentada inicialmente para
as turmas do Ciee e do Cieds,
a palestra foi assistida por um
total de 1.154 pessoas entre
maio e dezembro, incluindo
os funcionários da Central de
Relacionamento da Brasilcap
e do Banco do Brasil. Uma
pesquisa posterior apontou
uma favorabilidade de 99%
do público em relação ao
conteúdo.

para jovens aprendizes

1 treinamento
EAD para colaboradores

13 turmas
do Espaço Cidadão

Além das iniciativas externas, o
Educap em 2019 ofereceu aos
empregados da Brasilcap um
curso (por meio da plataforma
Ativamente) sobre planejamento
financeiro pessoal, com
conteúdos teóricos e práticos.
Já o público em situação de
vulnerabilidade social participou
de palestras e de um curso
sobre disciplina financeira,
ministrado a 13 turmas.
A partir do resultado favorável
da pesquisa de percepção
a respeito do conteúdo
apresentado e dos ganhos
sociais em capacitar famílias
carentes e principalmente,
jovens em preparação para
ingressar no mercado de
trabalho, o próximo ciclo do
Educap deve abranger um
maior número de participantes
desses públicos.

PROGRAMA BRASILCAP
SOLIDÁRIO GRI FS5, FS8
O Programa Brasilcap Solidário
foi criado para contribuir de
forma concreta para a redução
de vulnerabilidades sociais,
estreitando o relacionamento
entre a Companhia e
organizações do terceiro setor
e disseminando práticas de
sustentabilidade entre clientes
e parceiros comerciais.
Em 2019, as principais
ações do Programa foram o
Prêmio Brasilcap Solidário; a
realização de uma pesquisa
interna sobre voluntariado; e a
promoção de campanhas de
arrecadação de donativos.
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Anualmente, a Companhia
realiza o Prêmio Brasilcap
Solidário, que visa
reconhecer projetos e ações
socioambientais de destaque
no ano. Duas premiações
foram concedidas em 2019.
O Troféu Brasilcap Solidário
foi disputado pelos parceiros
comerciais do Cap Fiador
que participaram da gincana
Campanha do Agasalho (que
arrecadou e doou roupas
de frio e cobertores para
instituições filantrópicas).
O parceiro vencedor – que
arrecadou o maior número
de peças para doação –
participou da entrega do
prêmio no valor de RS 10 mil
para uma instituição indicada
e homologada pela área de
Sustentabilidade da Brasilcap.
O segundo colocado na
gincana não ficou de fora e
a instituição, indicada pelo
parceiro comercial Cap
Fiador, recebeu o prêmio no
valor de R$ 5 mil.
Já a segunda premiação do
ano, também no valor de
R$ 10 mil, acompanhou o
Prêmio Fundação Banco
do Brasil de Tecnologia
Social, que identifica e
difunde tecnologias sociais
que solucionam problemas

em áreas como educação,
energia, meio ambiente
e saúde. Três iniciativas
concorreram ao Prêmio e
a escolha do vencedor (o
“Projeto de reaproveitamento
de recursos vítreos de aterros
sanitários”, da Universidade
Federal do Paraná) foi
realizada com a ação “Júri
Funcionários BB”. É por meio
do prêmio que as tecnologias
sociais que compõem o Banco
de Tecnologias Sociais (BTS)
são certificadas. Participam
instituições de direito público
ou privado, sem fins lucrativos.
Em 2019, os colaboradores
responderam a uma pesquisa
sobre trabalho voluntário.
O resultado mostrou que
99,3% dos colaboradores
respondentes acreditam
que o Programa é de
suma importância para a
Companhia. Além disso, 99%
dos respondentes acreditam
que o voluntariado favorece o
desenvolvimento profissional,
trazendo novas habilidades e
uma imagem positiva em um
ambiente externo, além de

estimular a integração entre
funcionários dentro do ambiente
corporativo. Os dados colhidos
foram usados na formulação
do plano tático da área de
Sustentabilidade, em 2020.
Complementarmente,
duas campanhas internas
de voluntariado foram
conduzidas no âmbito do
Brasilcap Solidário em 2019.
A Campanha do Agasalho
foi conduzida nos meses de
junho e julho, convocando os
empregados a doarem pares
de meias em desuso para o
projeto Meias do Bem. Os
donativos, coletados por uma
empresa do setor têxtil, foram
transformados em cobertores
e agasalhos oferecidos a
pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Já
a Campanha de Natal, em
dezembro, promoveu a doação
de brinquedos para crianças e
adolescentes participantes do
projeto Craque do Amanhã.
PARCELA PREMIÁVEL
NO TELETON
Em 2019, a Brasilcap repassou
à Associação de Assistência
à Criança Deficiente (AACD)
o valor de R$ 16,9 milhões,
oriundo das doações

DESEMPENHO 2019

dos resgates dos títulos
Parcela Premiável, que são
integralmente direcionados
à AACD. Mais uma vez, a
Companhia marcou presença
no programa Teleton,
entregando ao vivo um cheque
simbólico (parte do montante
anual repassado pela
Brasilcap) no valor de R$ 4,5
milhões. O Teleton, realizado
em novembro de 2019, é
uma atração anual da rede
de televisão SBT que busca
doações dos espectadores
para a Associação. A
Brasilcap apoia a AACD desde
2015 e já proporcionou quase
250 mil atendimentos no
hospital, oficinas ortopédicas
e centros de reabilitação
distribuídos pelo país.
A Brasilcap fez a entrega
cerimonial do cheque com
o valor milionário. A doação
foi o maior valor individual
ofertado no Teleton em 2019;
no total, a arrecadação do
programa somou R$ 32,4
milhões, 8% acima da meta
estabelecida. A Companhia
aproveitou o momento
para valorizar atributos dos
atributos do negócio, em
particular a versatilidade das
diversas modalidades de
produtos de capitalização.
ÍCARO AND
THE BLACK STARS

Blog Zero Perrengue
Outra iniciativa da Brasilcap ligada à educação financeira e
ao compartilhamento de informações sobre a capitalização
é o blog Zero Perrengue, acessível não apenas aos clientes,
mas para todo o público. O site traz conteúdos sobre
economia doméstica, meio ambiente, finanças pessoais e
novidades dos produtos e serviços Brasilcap.

A Brasilcap, via incentivo
cultural, promoveu o
espetáculo teatral Ícaro and
The Black Stars, lançado em
2018 e que prosseguiu em
excursão durante o ano de
2019, com apresentações em
São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília, Salvador, Campinas,
Florianópolis, Belo Horizonte,
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Um total de R$ 16,9 milhões
foi repassado à Associação de
Assistência à Criança Deficiente
(AACD) pela Brasilcap

para a transformação
socioambiental da Companhia
e da sociedade.
Ribeirão Preto e Fortaleza. O
musical, dirigido por Pedro
Brício e protagonizado pelo
ator Ícaro Silva, narra um
pouco da história da música
negra brasileira e universal.
Sua trilha sonora resgata
canções de Tim Maia, Michael
Jackson e Wilson Simonal,
entre outros grandes artistas.
PROGRAMA MEIO
AMBIENTE BRASILCAP

PS1

Três iniciativas integraram
o Programa Meio Ambiente
Brasilcap em 2019.
Dia D Cap
Cada colaborador recebeu
uma ecobag e sacos de lixo
para a limpeza de sua estação
de trabalho. Todos foram
incentivados a guardar apenas
o essencial às suas atividades
diárias. Cerca de 100
colaboradores participaram,
o que rendeu um total de
389,5 quilos de materiais
descartados em um único dia.
O volume foi coletado pelo
Instituto da Criança e entregue
à Cooperativa Popular Amigos
do Meio Ambiente (Coopama).
Papel, papelão e plástico
foram reciclados, ganhando
novas utilidades e contribuindo

Rodando com Tampinhas
Recipientes para a coleta de
tampas plásticas de garrafas
(de água, refrigerantes,
sucos e outras bebidas)
foram instalados na sede da
Brasilcap. O projeto Rodando
com Tampinhas recolhe o
material e o direciona para
reciclagem. A cada 400
quilos de tampas recicladas,
uma cadeira de rodas é
doada a um dos beneficiários
da Associação Brasileira
Beneficente de Reabilitação
(ABBR). Cerca de 100
quilos de tampinhas foram
acumulados e repassados
pelos colaboradores da
Companhia.
Impressão Consciente
Lançada no último trimestre
de 2019, a campanha visa
a racionalização do uso das
impressoras nas dependências
da Companhia. Em novembro,
foi possível reduzir em 50%
o total de impressões (que
chegava a 40 mil páginas por
mês). Adicionalmente, com a
revisão dos processos do Cap
Fiador e dos ofícios judiciais,
cerca de 5.500 páginas
também deixaram de ser
impressas mensalmente.
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GRI Standard

ÍNDICE DE
CONTEÚDO
GRI
Divulgação

GRI 102:
Divulgações
gerais 2016

Página/URL

Omissão

ODS
GRI 102:
Divulgações
gerais 2016

GRI 101: Fundação 2016
GRI 101 não possui divulgações
Perfil organizacional
102-1 Nome da organização

8

102-2 Atividades, marcas, produtos e
serviços

10 e 24

102-3 Localização da sede

8

102-4 Localização das operações

8

102-5 Natureza da propriedade e
forma jurídica

8

102-6 Mercados atendidos

8

102-7 Porte da organização

9

Página/URL

102-18 Estrutura da governança

12

102-40 Lista de grupos de
stakeholders

10, 43 e 44

102-41 Acordos de negociação
coletiva

100% dos empregados
próprios são cobertos por
acordos de negociação
coletiva

102-42 Identificação e seleção de
stakeholders

10, 43 e 44

102-44 Principais tópicos e
preocupações levantadas

16

11, 30, 43 e 44

102-45 Entidades incluídas
nas demonstrações financeiras
consolidadas

https://www.brasilcap.com.
br/brasilcap/downloads/
Demonstra%C3%A7%C3%B5es%20
Financeiras%202019.pdf

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

4

102-47 Lista dos tópicos materiais

11

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

15

102-48 Reformulações de
informações

33

102-11 Abordagem ou princípio da
precaução

A Brasilcap não aborda o
princípio da precaução

102-49 Mudanças no relatório

Não houve

102-12 Iniciativas desenvolvidas
externamente

8 e 42

102-50 Período do relatório

1º/01/2019 a 31/12/2019

102-13 Participação em associações

8 e 42

102-51 Data do relatório mais recente

Ano de 2018

102-52 Ciclo do relatório

Anual

102-53 Ponto de contato para
perguntas sobre o relatório

sustentabilidade@brasilcap.
com.br

102-54 Opção de acordo com o GRI
Standards

Este relatório foi elaborado
de acordo com a diretriz
GRI Standard: opção
Essencial

102-55 Sumário de Conteúdo GRI

49

102-56 Asseguração externa

Não houve

102-14 Declaração do tomador de
decisão sênior

5

102-15 Principais impactos, riscos e
oportunidades

11

102-17 Mecanismos de
aconselhamento e preocupações
sobre ética

ODS

16

38

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

Omissão

ANEXO GRI

102-43 Abordagem para engajamento
10, 29, 41, 43 e 44
de stakeholders

102-9 Cadeia de fornecedores

Ética e integridade
GRI 102:
Divulgações
gerais 2016

Divulgação

SUSTENTABILIDADE

Práticas de reporte

102-8 Informações sobre empregados
32
e trabalhadores

Estratégia
GRI 102:
Divulgações
gerais 2016

CULTURA

Engajamento de stakeholders

Divulgações gerais

GRI 102:
Divulgações
gerais 2016

PORTFÓLIO E CLIENTES

Governança

GRI 102-55

GRI Standard

DESEMPENHO 2019

GRI 102:
Divulgações
gerais 2016

8
16
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GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

ODS

Tópicos materiais
Desempenho econômico
103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

GRI 103:
103-2 Abordagem de gestão e seus
Abordagem
componentes
de gestão 2016
103-3 Evolução da abordagem de
gestão
GRI 201:
Desempenho
econômico
2016

11
19

8

19

201-1 Valor econômico direto gerado e
21
distribuído

8

103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

GRI 103:
103-2 Abordagem de gestão e seus
Abordagem
componentes
de gestão 2016
103-3 Evolução da abordagem de
gestão

GRI 205:
Combate
à corrupção
2016

11
15

16

15

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

12

16

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

16

16

205-3 Casos confirmados de
corrupção e medidas tomadas

Em nenhum dos meios de
detecção foram confirmado
casos de corrupção em 2019

16

Página/URL

GRI 405:
Diversidade e
igualdade de
oportunidades
2016

405-1 Diversidade nos órgãos de
governança e empregados

36

GRI 103:
103-2 Abordagem de gestão e seus
Abordagem
componentes
de gestão 2016
103-3 Evolução da abordagem de
gestão
GRI 404:
Treinamento
e educação
2016

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

4

35
4
35
35

4

404-3 Percentual de empregados que
recebem regularmente análises de
34
desempenho e de desenvolvimento de
carreira

4

Diversidade e igualdade de oportunidades
103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

GRI 103:
103-2 Abordagem de gestão e seus
Abordagem
componentes
de gestão 2016
103-3 Evolução da abordagem de
gestão

11
36
36

5

SUSTENTABILIDADE

Omissão

ANEXO GRI

ODS

5

Avaliação social de fornecedores
103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

GRI 103:
103-2 Abordagem de gestão e seus
Abordagem
componentes
de gestão 2016
103-3 Evolução da abordagem de
gestão
414-2 Impactos sociais negativos na
cadeia de fornecedores e medidas
tomadas

11
38
38

39

Marketing e rotulagem
103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

GRI 103:
103-2 Abordagem de gestão e seus
Abordagem
componentes
de gestão 2016
103-3 Evolução da abordagem de
gestão
Suplemento
Setorial
FinanceiroMarketing e
rotulagem

11
26
26

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

26

FS16 Iniciativas para melhorar a educação financeira por tipo de beneficiário

29 e 45

8

11

16

16

16

16

16

Não houve queixas
registradas em 2019

16

Privacidade do cliente
103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

11

CULTURA

Divulgação

Treinamento e educação
103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

PORTFÓLIO E CLIENTES

GRI Standard

GRI 414:
Avaliação
social de
fornecedores
2016

Combate à corrupção

DESEMPENHO 2019

GRI 103:
103-2 Abordagem de gestão e seus
Abordagem
componentes
de gestão 2016
103-3 Evolução da abordagem de
gestão
GRI 418:
Privacidade do
cliente 2016

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

Conformidade socioeconômica
103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

GRI 103:
103-2 Abordagem de gestão e seus
Abordagem
componentes
de gestão 2016
103-3 Evolução da abordagem de
gestão
GRI 419:
Conformidade
socioeconômica
2016

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

11
12

16

12
Em 2019 a Brasilcap não
foi autuada e nem pagou
multas resultantes de não
conformidade com leis e
regulamentos sociais e
econômicos

8 e 16

52

A BRASILCAP

RELATÓRIO ANUAL 2019

GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

DESEMPENHO 2019

PORTFÓLIO E CLIENTES

CULTURA

SUSTENTABILIDADE

ANEXO GRI
ANEXO
GRI

ODS

Portfólio do produto
A Brasilcap não possui
riscos identificados
que sejam aplicáveis à
classificação de riscos
ambientais e sociais

FS4 Processo(s) para melhorar
a competência do pessoal para
implementar as políticas e
procedimentos ambientais e sociais
aplicados nas linhas de negócios

26 e 28

FS5 Interações com clientes,
empresas investidas e parceiros de
26, 43 e 46
negócios sobre riscos e oportunidades
ambientais e sociais
FS7 Valor monetário dos produtos e
serviços criados para proporcionar
um benefício social específico para
cada linha de negócios, separados
por finalidade

Categoria
Geral

FS8 Valor monetário dos produtos e
serviços criados para proporcionar
um benefício ambiental específico
para cada linha de negócios,
separados por finalidade

46

Divulgação

Página/URL

PS1 Incluir questões ambientais,
sociais e de governança que sejam
relevantes para a atividade do setor
de seguros nas tomadas de decisões

8, 10, 11, 15, 43, 45 e 48

PS2 Trabalhar em conjunto com
clientes e parceiros comerciais para
aumentar a conscientização sobre
38 e 43
questões ambientais, sociais e de
governança, gerenciamento de riscos
e desenvolvimento de soluções
PS3 Atuar junto aos governos, órgãos
reguladores e outros órgãos públicos
estratégicos para promover ações
43
amplas na sociedade sobre questões
ambientais, sociais e de governança
PS4 Demonstrar responsabilidade
e transparência divulgando com
regularidade, publicamente, nossos
avanços na implementação dos
princípios

17

45

Princípio para Sustentabilidade em Seguros - PSI

Princípio
para Sustentabilidade
em Seguros
– PSI

17

43

17

17

Omissão

ODS

CRÉDITOS

Suplemento
Setorial
Financeiro
– Portfólio do
produto

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