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mensagem do presidente

Orgulho do passado, trabalho duro no 
presente, confiança no futuro

ano de 2015 foi particularmen-
te importante: completamos 
20 anos com ótimos resul-
tados e grandes conquistas. 
Ultrapassamos a marca de 3 
milhões de clientes. Nosso fa-

turamento alcançou a marca de R$ 6,5 bilhões, 
com um lucro líquido de R$ 378,8 milhões (cresci-
mento de 17%) e reservas técnicas que atingiram 
R$ 12,4 bilhões (incremento de 5%). Distribuímos 
ainda R$ 194 milhões em prêmios, para mais de 
30 mil títulos, fazendo a alegria de milhares de 
clientes espalhados em todos os estados do Brasil. 

O investimento em novos produtos, como o 
PostalCap, em parceria com os Correios, e a con-
solidação do Parcela Premiável, com o Grupo 
Votorantim, permitiu-nos  registrar números 
que reforçam  nosso constante crescimento. 
Surpreendemos o mercado com o maior prêmio 
da história da capitalização: R$ 20 milhões no 
grande sorteio do Ourocap 20 Anos.

A Companhia foi lembrada no anuário Valor 1000, 
do jornal Valor Econômico, como a maior empresa 
de capitalização do país, e a liderança no segmen-
to nos rendeu também o Prêmio Segurador Brasil 
2015 – categoria Líder de Mercado: Capitalização.

Além disso, obtivemos outras vitórias que mui-
to nos orgulham: em especial, aderimos aos 
Princípios da Sustentabilidade em Seguros (PSI, 
sigla em inglês), do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente, assumindo publicamente 
a adoção de objetivos relativos à sustentabilidade 
em seguros e sua responsabilidade e transparên-
cia com todos os nossos públicos.

Sob esse aspecto, em 2015 iniciamos um trabalho 
de implementação de nossa estratégia de sus-
tentabilidade, com a capacitação de todos os fun-
cionários visando ampliar nossa percepção e co-
nhecimento quanto aos temas ambientais, sociais 
e de governança (ASG), estimulando a busca por 

Aderimos aos Princípios 
da Sustentabilidade em 
Seguros (PSI, sigla em 
inglês), do Programa das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, assumindo 
publicamente a adoção 
de objetivos relativos 
à sustentabilidade 
em seguros e sua 
responsabilidade e 
transparência com todos 
os nossos públicos.”
Marcio Lobão
presidente da Brasilcap

O
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soluções que possam minimizar os nossos impac-
tos negativos, mesmo que pequenos. 

Este relatório, fruto do trabalho de muitos, é re-
sultado de todo o nosso esforço inovador, sempre 
orientado em ajudar nossos clientes a viabilizar 
seus projetos de vida por meio da capitalização.

Inspirado no livro Bibliotecas Brasileiras, um dos 60 
projetos culturais que apoiamos nos últimos 20 
anos, este relatório anual mantém nosso espírito 
de ousadia. Com ele, unificamos os três relató-
rios que costumávamos elaborar na Companhia, 
divulgamos os  avanços na implementação dos 
Princípios da Sustentabilidade em Seguros e nos 
aproximamos das metodologias de relato de 
maior reconhecimento do mercado.

Para o ano de 2016, temos o desafio e a ambição 
de continuarmos seguindo no caminho da susten-
tabilidade, atuando como agente transformador 
para uma sociedade mais sábia e justa.

Marcio Lobão
Presidente da Brasilcap
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20 aNOS DE bOaS hIStórIaS E cONquIStaS

a história da brasilcap começa em 
1995 e, já em 1996, assumimos a 
liderança do mercado de capitali-
zação, situação que se mantém até 
este momento, quando comemora-
mos nosso 20.º aniversário.

Nestas duas décadas de histórias 
felizes e sonhos realizados, alguns 
fatos marcantes que refletem o 
nosso compromisso não apenas 
com o crescimento de nosso negó-
cio, mas também com o crescimento 
sustentável do país, merecem ser 
relembrados: 

1996
•  Parceria firmada com o CCBB para 

ações de patrocínio cultural 

1999
•  Inaugurada a primeira parceria 

fora do balcão BB, com o Banco da 
Amazônia 

2000
•   Implementamos o Programa de 

Incentivo à Especialização
•  Parceria firmada com a Fundação 

Banco do Brasil 

2003
•  Implementamos os programas de 

Incentivo à Graduação e Cuidar Bem.

2004
•  A dupla Ricardo e Emanuel, patroci-

nada pela Brasilcap, conquista  
a medalha de ouro do Vôlei de Praia 
dos Jogos de Atenas.

•  Recorde de reservas técnicas  
- R$ 2,2 bilhões

2005
•   Publicação do 1.º Balanço Social
•  Adoção da Pesquisa de Clima 

Organizacional
•  Repasse à Fundação Banco do 

Brasil ultrapassa os R$ 2 milhões

2006
•  Lançamento do Ourocap Empresa
•  PCN: Plano de Continuidade de 

Negócio, hoje GCN 
•  Implantação da Ouvidoria
•  Realização do Código de Ética
•  Mudança da sede 

2007
•  Implantação do Projeto 

Ecoeficiência

2008
•  Brasilcap é eleita pela primeira vez 

como uma das 100 melhores em-
presas para se trabalhar, pela re-
vista Época e o Instituto Great Place 
to Work. Feito repetido nos anos de 
2009 e 2010. E uma das 25 melho-
res do Rio de 2008 a 2011

•  Lançamento do Ourocap Flex  
– 1.º título com renda variável

2009
•  Recebemos o Prêmio Segurador 

Brasil 2009 na categoria Melhor 
Desempenho

2010
•  Lançamento do Cap Fiador 
•  Patrocínio ao documentário  

Lixo Extraordinário, que concorreu ao 
Oscar 2011 

•  Distribuídos mais de  
R$ 100 milhões em prêmios,  
para 34 mil títulos

2011
•  Inauguração do programa de RSA 

Brasilcap Solidário
•  Reconhecida pela primeira vez co-

mo Empresa Cidadã pelo CRCRJ

2012
•  1.ª empresa a implementar  

uma ERP em nuvem privada
•  Atingida a marca de mais de  

2 milhões de clientes ativos
•  O Cap Fiador chega a todos os 

estados do Brasil

2013
•  Sorteamos o maior prêmio da histó-

ria da capitalização: R$ 10 milhões, 
para um cliente de Porto Alegre, com 
o título Ourocap Estilo Prêmio

•  Adesão aos Indicadores Ethos
•  BB Seguridade realiza a maior ofer-

ta inicial de ações (IPO) do mundo 
– R$ 11,47 bilhões

•  Recorde de faturamento em um 
mês: R$ 1 bilhão, em junho

2014
•  Batemos o recorde de prêmios 

distribuídos em um ano:  
212 milhões. Destaque para três 
prêmios Ourocap de 10 milhões.

•  Carteira de Investimento atinge  
R$ 12 bilhões

•   Lançamento do Ourocap Torcida 
Brasil, case de sucesso premiado 
pelo Marketing Best 

•  Parceria com o Banco Votorantim - 
1.º produto popular

2015
•  Parceria com Correios – PostalCap
•  Recebemos o  

Prêmio Segurador Brasil 
•   Assinamos o PSI - Princípios de 

Sustentabilidade em Seguros, sendo 
a primeira empresa de capitalização 
a aderir a esse compromisso

orgulho do passado   i   marcos históricos
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A Brasilcap busca se integrar 
à sociedade nas mais diversas 
formas. Olhamos para o nosso 
passado e temos orgulho dos feitos 
que conquistamos. Mas nunca nos 
acomodaremos. Por meio de um 
planejamento estratégico eficiente, 
procuramos sempre olhar para o 
futuro com a certeza de que muitas 
outras realizações ainda virão por aí.  
Nosso sucesso é fruto de uma 
estratégia ambiciosa construída dia 
a dia por nossa equipe.

bRASILcAP 20 ANOS: UMA hIStóRIA RePLetA de 
cONqUIStAS e SONhOS ReALIzAdOS
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construindo 
no presente

rEaL GabINEtE POrtuGuêS DE LEItura
—
Rio de Janeiro, RJ
Fundação: 1837
Acervo aprox.: superior a 300 mil volumes

Neste capítulo:

– Nossa inspiração
– Sobre este relatório
– Dados e fatos
– Experiências de vida
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construindo no presente   i   nossa inspiração

e acordo com Manifesto sobre 
a Biblioteca Pública da Unesco, 
as “bibliotecas são instituições 
muito antigas que sobrevivem 
há anos, adaptando-se às di-
versas mudanças políticas, so-

ciais e tecnológicas”. 

Apesar de não tão antiga, assim também é a 
Brasilcap, adaptando-se e inovando à medida 
que o tempo passa.

Ao apoiarmos o autor George Ermakoff no pro-
cesso de pesquisa que embasou o livro Bibliotecas 
Brasileiras, que inspirou este relatório, refor-
çamos a crença trazida pelo manifesto citado 
anteriormente. 

“A liberdade, a prosperidade e o progresso da 
sociedade e dos indivíduos são valores huma-
nos fundamentais. Só serão atingidos quando os 
cidadãos estiverem na posse das informações 
que lhes permitam exercer os seus direitos de-
mocráticos e ter um papel ativo na sociedade. A 
participação construtiva e o desenvolvimento da 
democracia dependem tanto de uma educação 
satisfatória como de um acesso livre e sem limi-
tes ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e 
à informação.”

Este relatório anual, realizado de forma inédita 
por uma empresa de capitalização, objetiva, as-
sim como uma biblioteca pública, fornecer a toda 
a sociedade o acesso à informação e à apropria-
ção do conhecimento.

Seu conteúdo, ao mesmo tempo em que ajuda 
na preservação da memória, investe na constru-
ção do conhecimento e soma esforços para que 
transforme e seja transformada por todos os 
seus públicos estratégicos.

É importante compreendermos que o aspecto 
dialógico da gestão socialmente responsável faz 
com que você, leitor deste relatório, também se 
sinta responsável pelo funcionamento e quali-
dade dos serviços oferecidos por nossa compa-
nhia, podendo participar ativamente, sugerindo, 
opinando e ajudando a construir uma Brasilcap 
cada vez melhor. Para ampliar o canal de comu-
nicação para esse fim, disponibilizamos o e-mail  
relatorioanual@brasilcap.com.br.

d

George Ermakoff

Bibliotecas
brasileiras

Brazilian libraries
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ReFORçA NOSSO ORGULhO eM vALORIzAR  
A cULtURA NAcIONAL

Este relatório, ao mesmo tempo em que ajuda 
na preservação da memória da Brasilcap, investe 
na construção do conhecimento e soma esforços 
para que ela  transforme e seja transformada por 
todos os seus públicos estratégicos
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construindo no presente   i   sobre este relatório

Reunimos neste relatório informações 
sobre nosso desempenho, nossas 
práticas de gestão e nossos desafios, 
compromissos e perspectivas para o futuro 

 relatório será produzido anual-
mente com o objetivo de forne-
cer a todos os públicos estraté-
gicos da Brasilcap informações 
sobre nossa atuação quanto ao 
negócio e ao desenvolvimento 

sustentável, além de contribuir para gestão cor-
porativa, avaliar o desempenho da Companhia e 
identificar oportunidades para melhorias. 

Esta publicação reúne os dados referentes ao 
exercício de 1.º de janeiro a 31 de dezembro de 
2015 e sucede o Relatório Anual de 2014.

As informações reportadas neste relatório 
referem-se à integralidade das atividades da 
Brasilcap. Contudo, em alguns indicadores, não 
foi possível levantar todos os dados, informações 
essas que assumimos o compromisso de inserir 
no próximo relatório.

Por limitação física, a versão impressa do rela-
tório prioriza as informações consideradas mais 
relevantes. Informações complementares, assim 
como a versão digital deste relatório, podem ser 
encontradas no site da Companhia.

ParâMetros

Por se tratar de um esforço inicial, não nos senti-
mos confortáveis de afirmar que nosso relatório 
está em conformidade com os princípios elencados 
pela versão G4 das Diretrizes para Implementação 
da Global Reporting Initiative (GRI), principal inicia-
tiva mundial na definição de parâmetros para pro-
dução de relatórios dessa natureza, em sua inte-
gralidade. Sabemos que essa informação poderá 
surpreender; no entanto, não explicitar o estágio 
em que nos encontramos faria com que nos afas-
tássemos dos princípios vinculados à análise de 
qualidade de um relatório.

O
Por esse motivo, ao apresentar o Sumário, segun-
do o modelo GRI, no final deste relatório toma-
mos a liberdade de realizar algumas adaptações. 
Primeiramente optamos por citar todos os indicado-
res da opção Essencial, mesmo sabendo que algu-
mas respostas estão apresentadas de forma parcial. 

Outra adaptação está na coluna geralmente deno-
minada de Verificação Externa, no nosso caso faze-
mos referência exclusivamente à auditoria realizada 
pela KPMG Auditores Independentes, que auditou 
não só nossas demonstrações financeiras como 
nosso balanço social, segundo o modelo Ibase.

A publicação atende a exigências legais e aos com-
promissos e tratados assumidos pela Companhia, 
em particular as orientações do PSI, mais especifi-
camente o Princípio 4, que explicita a comunicação 
sobre responsabilidade social. 

Não houve modificações significativas de escopo 
ou abrangência em relação à versões anteriores 
de nossos relatórios anual e de responsabilidade 
social. Em casos de séries históricas cujos valores 
possam diferir dos publicados na edição passada, 
as informações são reportadas com as devidas 
explicações sobre atualização de dados ou mu-
dança metodológica. Quando necessário, também 
são apresentadas as técnicas de cálculo utilizadas 
para a resposta a alguns indicadores.

abrangênCia

As informações reportadas neste relatório refe-
rem-se à totalidade das atividades da Brasilcap, 
diretamente ou por meio de seus parceiros. 
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A Brasilcap identifica em seus enunciados 
da Missão e da Visão a definição clara dos 
princípios que norteiam suas ações e, ao mesmo 
tempo, reafirma os Valores que a guiam

MISSãO

Proporcionar as melhores soluções em capitalização, 
contribuindo para a realização de sonhos e objetivos dos 
clientes, parceiros, acionistas e colaboradores.

vISãO

Ser a empresa líder, inovadora e a mais rentável do seg-
mento de capitalização, adotando as melhores práticas de 
gestão e de responsabilidade socioambiental

NOSSOS vaLOrES

bem-estar
respeito
agilidade
sustentabilidade
inovação
lucratividade
Comprometimento
aprimoramento
Produtividade

construindo no presente   i   dados e fatos
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vaLOrES OrIENtaM rELacIONaMENtOS 
rESPONSávEIS

Os Valores da Brasilcap orientam nossos relacio-
namentos com os diversos públicos, assim como 
pautam as ações e a postura dos empregados. 

A comunicação da Companhia segue a regula-
mentação da Susep, atuando  também sempre 
dentro dos princípios éticos que regem o setor, 
em estrita consonância com as normas e reco-
mendações da CNSeg. 

Informar corretamente é um dos objetivos ope-
racionais que perseguimos em todas as ações de 
relacionamento que desenvolvemos em relação 
aos públicos externos. Em nossa comunicação, 
procuramos, principalmente, ter cuidado extre-
mo para não induzir o consumidor com argumen-
tos que não condizem com as características dos 
nossos produtos.

Em 2015 não recebemos nenhuma multa ou 
sanção não monetária aplicada em decorrência 
da não conformidade com leis e regulamentos.

A Brasilcap acredita que 
suas  conquistas são fruto 
de um posicionamento 
comprometido com os seus 
valores institucionais

tRAbALhAMOS dIA APóS dIA PARA cONtINUARMOS  
cReSceNdO de FORMA SUSteNtáveL
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A
Brasilcap Capitalização S.A. é 
uma sociedade por ações, sedia-
da no Rio de Janeiro, situada à 
Rua Senador Dantas, 105 - 9.º e 
10.º andares, Centro, autorizada 
pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) a co-

mercializar planos de capitalização, bem como os 
demais produtos e serviços admitidos às 

construindo no presente   i   dados e fatos

Perfil
A Companhia iniciou suas atividades  
em julho de 1995, operando atualmente  
em todas as unidades da federação

Composição acionária

sociedades de capitalização. A Brasilcap 
Capitalização S.A. tem como principais acionis-
tas (Ações Ordinárias - ON), BB Seguros 
Participações S.A., com 49,99%, Icatu Seguros 
S.A., com 25,00%, Companhia de Seguros 

bb seguridade 
PartiCiPações s.a. 

49,99% ON 
100% PN

Cia de seguros 
aliança  
da bahia 
23,75% ON

iCatu seguros s.a. 
25% ON

deMais 
1,26% ON

brasilCaP 
CaPitalização 

s.a.
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Aliança da Bahia, com 23,75%, e demais acionis-
tas, com 1,26%. 

estrutura de governança CorPorativa

Governança corporativa é o sistema pelo qual as 
empresas são dirigidas e monitoradas, engloban-
do o relacionamento entre acionistas, Conselho 
de Administração, comitês, Diretoria, auditores 
independentes e Conselho Fiscal. 

As boas práticas de governança corporativa, por 
meio de procedimentos transparentes e adequados 
para o melhor gerenciamento dos negócios, têm a 
finalidade de adicionar valor à empresa, facilitar seu 
acesso ao capital e contribuir para sua perenidade.

As práticas de governança corporativa adotadas pe-
la Brasilcap foram desenhadas para manter a con-
fiança dos investidores em nossa maneira de fazer 
negócios, enquanto trabalhamos para maximizar o 
retorno de investimento aos nossos acionistas. 

A Brasilcap conta com dois conselhos e três comitês:

cONSELhO DE aDMINIStraçãO  
composto de seis pessoas

 Geraldo afonso Dezena da Silva 
 Presidente do Conselho de Administração

 valdir Moysés Simão 

 Luis Inácio Lucena adams 

 Gilson alceu bittencourt 

 Maria do carmo Nabuco de almeida braga 

 Paulo Sérgio Freire de carvalho  
 Gonçalves tourinho 

cONSELhO FIScaL  
composto de cinco conselheiros

 Eberson carlos costa 

 Fábio Franco barbosa Fernandes 

 Ives cézar Fulber 

 José carlos reis da Silva 

 Márcio Santiago câmara 

cOMItê DE auDItOrIa
cOMItê DE NEGócIOS
cOMItê FINaNcEIrO

desenvolviMento, étiCa e Cidadania

A Companhia tem buscado disseminar e desen-
volver esses conceitos entre funcionários, cola-
boradores e os demais públicos estratégicos da 
Companhia: sócios, clientes, fornecedores, gover-
no, órgão setoriais e sociedade. 

A adoção de um Código de Ética próprio, a adesão 
ao Instituto Ethos e a criação de uma área exclusiva 
para RSA também são iniciativas que refletem os 
esforços da empresa na direção de tornar-se refe-
rência em responsabilidade socioambiental no se-
tor. Internamente, a Brasilcap prioriza a contratação 
de pessoas portadoras de necessidades especiais  
e mantém constante a preocupação com a saúde 
e o bem-estar de seus colaboradores, promovendo 
uma política de ecoeficiência e de consumo cons-
ciente entre funcionários e parceiros. 

Em 2015, adequamos o Código de Ética da 
Companhia, assim como elaboramos e imple-
mentamos três novos documentos: a Política 
Anticorrupção, a Norma Anticorrupção e a nor-
ma referente a oferta e recebimento de presen-
tes, visando adequar nossas práticas à nova Lei 
n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013, conhecida 
como Lei Anticorrupção, que dispõe sobre a res-
ponsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a adminis-
tração pública, nacional ou estrangeira, e dá ou-
tras providências.

As diretrizes de ação social, ambiental e econômica 
da Brasilcap estão consolidadas em um documen-
to, a Política de Responsabilidade Socioambiental. 
Com ele, a Companhia destaca, de forma transpa-
rente, seu compromisso socioambiental e reafir-
ma os esforços realizados para colocar em prática 
sua Visão, Missão e compromissos.

Para 2016, estamos implementando um progra-
ma de integridade de forma a obtermos o Selo 
Pró-Ética em 2017.

o que é CaPitalização? 

Segundo o site da Federação Nacional de 
Capitalização (FenaCap),  os títulos de capitaliza-
ção surgiram na França há mais de 150 anos. Os 
associados de uma cooperativa de mineradores 
depositavam mensalmente valores com vistas 
à formação de um capital e tinham a garantia de 
resgatar as contribuições ao fim do prazo estabe-
lecido ou antecipadamente, por sorteio.
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No Brasil, desde a década de 30 os títulos têm aten-
dido a determinados anseios da população brasilei-
ra, sendo que parte de cada valor pago destina-se 
aos sorteios e parte destina-se à constituição de 
um capital para resgate, dentro de prazos predeter-
minados. Os percentuais destinados ao sorteio e ao 
resgate variam de plano para plano, em função de 
seus objetivos: alguns dão mais ênfase para o sor-
teio, enquanto outros, sem abrir mão da premiação, 
buscam a constituição de uma maior reserva.

Os títulos de capitalização são ofertados pela 
Brasilcap por meio de três das quatro modali-
dades existentes no mercado, de acordo com as 
orientações da Susep. 

traDIcIONaL
Permite ao cliente a acumula-
ção de uma reserva por meio 
de pagamentos mensais ou 
únicos, devolvendo 100% do 
valor acumulado ao fim do pra-
zo. Durante o período, desde 
que esteja com as mensalida-
des em dia, o cliente concorre a 
sorteios em dinheiro. 

Essa modalidade também 
é utilizada para as soluções 
de garantia locatícia, como o  
Cap Fiador. 

cap Fiador: o Cap Fiador está 
inserido em um segmento extre-
mamente promissor. O produto 
se constitui em um mecanis-
mo ágil e fácil de garantia loca-
tícia (evitando o transtorno de 
se obter a fiança pessoal), devolvendo ao locatário 
100% do valor destinado ao término da vigência do 
título. O Cap Fiador traz flexibilidade em todos os 
aspectos: em suas opções de pagamento (entre  
R$ 2 mil e R$ 30 mil, e para garantias superiores a 
R$ 30 mil podem ser contratados quantos títulos 
forem necessários) e em seus períodos de vigência – 
12, 15 ou 30 meses. O produto ainda oferece o atra-
tivo dos sorteios para o cliente, com prêmios mensais 
de mais de 23 vezes o valor do pagamento único.

Alguns outros produtos da modalidade tradicional 
possuem viés de responsabilidade socioambiental:

Ourocap reserva: esse título de capitalização 
oferece planos com mensalidades que cabem no 

bolso e que ainda dá descontos de até 60% em 
mais de 4 mil medicamentos nas farmácias cre-
denciadas, sem limite de uso.

Ourocap Estilo Flex: é um título de capitalização 
customizado para o cliente Estilo, do Banco do Brasil. 
Com ele, é possível juntar dinheiro de forma segura, 
concorrer a prêmios e ajudar a natureza. Ao contra-
tar esse titulo, parte do valor das vendas é revertida 
para projetos de preservação de recursos hídricos, 
coordenados pela Fundação Banco do Brasil. 

Ourocap torcida brasil: além de guardar dinhei-
ro e concorrer a milhares de prêmios, os clientes 
Ourocap Torcida Brasil ainda dão seu apoio à so-

ciedade, já que parte da receita 
adquirida com a venda do pro-
duto é direcionada ao Programa 
BB Educar (de alfabetização de 
jovens e adultos) e a projetos 
de preservação de recursos hí-
dricos, ambos coordenados pela 
Fundação Banco do Brasil.

POPuLar
Modalidade de produto cujo 
foco principal é a participação 
em sorteios, sem a obrigato-
riedade da devolução integral 
dos valores pagos pelo cliente. 
Nessa modalidade, pode ha-
ver cessão de parte da reserva 
para instituições filantrópicas. 
Esse é o caso dos produtos co-
mercializados com os parceiros 
Votorantim (Parcela Premiável) 
e Correios (PostalCap).

Postalcap: o PostalCap foi especialmente desen-
volvido para a parceria com os Correios e é vendido 
nas mais de 7 mil agências espalhadas pelo Brasil. 
O produto é um título da modalidade popular, de 
pagamento único, que custa R$ 10 e tem vigência 
de 12 meses. Os clientes concorrem a prêmios ins-
tantâneos de R$ 50 e ainda participam de sorteios 
semanais de R$ 5 mil e de sorteios especiais de R$ 
50 mil. Por ser um PU popular, o produto tem forte 
apelo lúdico, com foco em sorte, conquista e reali-
zação de sonhos por meio dos sorteios. 

Parcela Premiável: o Parcela Premiável é um 
produto desenvolvido pela Brasilcap em parceria 
com o Banco Votorantim. Ao contratar um finan-
ciamento, o cliente tem a opção de arredondar 
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Possuímos 
três produtos 

da modalidade 
tradicional com  

viés de RSA:

Ourocap Reserva

Ourocap estilo Flex

Ourocap torcida 
brasil
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PostalCap, 
o título de capitalização 
dos Correios. 
Com ele, você pode realizar 
seus sonhos.

          Prêmios
  instantâneos de

r$50

Compre o seu. 
Apenasr$10

Lâmina Postal Cap_2.indd   1 07/10/2015   11:55

PROPAGANdA dO PROdUtO cRIAdO eM PARceRIA  
cOM OS cORReIOS

as parcelas e, assim, adquirir esse título da mo-
dalidade popular, concorrendo a prêmios men-
sais durante todo o prazo de financiamento. Na 
contratação, cede seu direito de resgate para a 
Associação de Assistência à Criança Deficiente 
(AACD), que ao fim da vigência do título recebe 
todo o saldo capitalizado.

INcENtIvO
Solução sob encomenda para empresas de diver-
sos segmentos que permite a aquisição de séries 
inteiras de títulos e a utilização de sorteios para, 
por exemplo, aumentar as vendas, reduzir estoques 
ou, ainda, atrair, conquistar ou fidelizar clientes em 
ações promocionais. Nessa modalidade, trabalha-
mos o Promocap com promoções, que podem ou 
não utilizar mais de um produto e/ou plano. No ano 
de 2015 tivemos os  clientes: BB, Cielo, Sinaf e AACD.

cOMPra PrOGraMaDa
Acumulação mensal vinculada à aquisição de bens 
duráveis com sorteio de prêmios. A Brasilcap atu-
almente não opera nesta modalidade.

PersPeCtivas de CresCiMento Contínuo 

A Brasilcap continua a desenvolver sua vocação para 
o crescimento sustentável, com a visão sempre foca-
da no equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais 
e ambientais de suas atividades. A empresa dedica-
-se a esse objetivo com a convicção de que o impacto 
social dos seus negócios é cada vez mais significativo 
para a sociedade brasileira, pois na essência de sua 
atividade está o objetivo de realizar sonhos.

O mercado segurador brasileiro, mais especificamen-
te o segmento de capitalização,  tem grande potencial 
de crescimento, que rapidamente pode emergir com 
a melhoria da distribuição de renda, com programas 
de inclusão esse aumento da expectativa de vida da 
população brasileira. Esse cenário permite antever al-
gumas tendências e fatos. Segundo o documento da 
CNSeg intitulado “Guia de Integração das Questões 
Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa à 
Indústria de Seguros, Saúde Suplementar, Previdência 
Privada e Capitalização”, as operações de capitaliza-
ção representam riscos e oportunidades para as em-
presas, no desenvolvimento de produtos e operações 
em meio aos clientes e demais partes interessadas.

estratégia firMada na exPansão

Tendo em vista o cenário do mercado e as perspectivas 
pensadas para o Brasil, a Brasilcap acredita no contínuo 
crescimento de suas atividades. Mesmo em um momen-
tos de dificuldade econômica, em que as pessoas estão 
cautelosas e precavidas, os títulos de capitalização se 
mantêm atrativos e com alto potencial de crescimento.

A capitalização é um instrumento que combina dis-
ciplina financeira com sorteios, devolvendo 100% do 
valor acumulado ao fim do plano. Trata-se de uma 
economia programada. Diferentemente de qualquer 
outro instrumento do mercado, é a opção ideal para 
quem deseja guardar para realizar um projeto, abrin-
do ainda a perspectiva de multiplicar o patrimônio ao 
concorrer a sorteios pela Loteria Federal. Por isso, os 
títulos de capitalização tornaram-se uma das formas 
mais atraentes para concretizar a montagem de um 
negócio, a formação profissional, o estudo dos filhos, 
a viagem de férias, a compra de um carro e tantos ou-
tros projetos de vida.

Independentemente de nosso sucesso, continua-
mos empenhados em inovar e melhorar todas as 
áreas, em especial quanto à gestão sustentável, à 
criação de valor econômico e à capacidade para ex-
pandir nosso portfólio de produtos.
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e
m 2015, mantivemos a lideran-
ça do setor de capitalização pe-
lo 19.º ano seguido e amplia-
mos o portfólio com o lança-
mento do produto Ourocap 20 
Anos (canal Banco do Brasil).

A Companhia intensificou negócios que confir-
mam sua trajetória de crescimento. Cabe ressaltar 
que as reservas da Companhia são administradas 
de acordo com as melhores práticas de gestão de 
ativos, passivos e de riscos. Isso garante a capaci-
dade financeira de honrar todos os seus compro-
missos, inclusive levando até seus vencimentos 
os títulos marcados nessa categoria, de acordo 
com os preceitos das Circulares Susep n.º 430 
(2012) e 464 (2013).

inovação na CoMPanhia é assunto sério

A inovação na Brasilcap está presente de todas as 
maneiras. Vai desde seus produtos com valores 
agregados únicos (como renda variável, descon-
tos em medicamentos e prêmio de R$ 20 milhões, 
entre outros), até a excelência no atendimento ao 
cliente de nossa Central de Relacionamento, com 
índices de resolutividade de 100% e de satisfação 
de quase 89,98%. 

E agora, desde junho de 2015, a inovação faz par-
te também do dia a dia da Companhia, com a es-
truturação de um programa de inovação próprio, 
o “Inovacap – do pensamento à ação”. Montado 
por um grupo multidisciplinar de colaboradores de 
todas as áreas da empresa em parceria com con-
sultoria especializada, a metodologia utilizada é a 
Design Thinking. 

20 anos de inovações

•  A pioneira e única no mercado a  
desenvolver título de capita-
lização com renda variável, o 
Ourocap Flex;

•  A primeira do mercado a praticar 
o resgate parcial; 

•  A pioneira e a única do mercado 
até o momento a praticar a ante-
cipação de parcelas; 

•  A pioneira e a única do mercado 
até o momento a praticar sorteios 
dobrados ao fim da vigência; 

•  A primeira do mercado a ter 
um produto com contemplação 
obrigatória;

•  A única a sortear R$ 10 milhões, 
com os produtos Ourocap Torcida 
e Ourocap Torcida Brasil;

•  A única a sortear R$ 20 milhões, 
com o Ourocap 20 Anos.

Gestão de resultados
A Companhia considera o gerenciamento de riscos 
como um dos vetores principais para o processo 
de tomada de decisão

construindo no presente   i   dados e fatos
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gestão de risCos

O gerenciamento de riscos corporativos é um 
processo conduzido em uma organização pela 
Administração e demais colaboradores. Esse ge-
renciamento é aplicado no estabelecimento de 
estratégias formuladas para identificar em toda a 
companhia eventos em potencial capazes de afe-
tá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-
-los compatíveis com a organização, possibilitan-
do o cumprimento dos seus objetivos.

Por princípio e observância das melhores práti-
cas de gestão de riscos, a estrutura e os proces- 
sos de governança dos riscos contemplam os se-
guintes aspectos:

•  Segregação de funções: negó-
cio x risco;

•  Estrutura específica para 
avaliação e monitoramento 
de riscos;

•  Decisões colegiadas;

•  Políticas e Diretrizes de 
Investimentos e de Gestão de 
Riscos em documento institu-
cional interno; 

•  Referência às melhores práticas de gestão.

Os principais objetivos da Brasilcap em gerenciar 
seus riscos são: 

•  Avaliar sua cadeia de processos;

•  Fazer com que os gestores reflitam sobre os 
riscos inerentes aos seus processos, sem le-
var em consideração os controles existentes;

•  Avaliar os controles existentes dos riscos 
identificados nos processos;

•  Facilitar o tratamento dos riscos residuais  
(riscos inerentes aos processos, levando 
em consideração a avaliação dos controles 
existentes) que estejam acima da exposi-
ção desejada;

•  Possibilitar o conhecimento dos riscos  
avaliados para a Alta Direção.

ProCesso de gestão  
de risCos

O modelo de gestão de riscos 
adotado utiliza a metodologia 
de Control Self Assessment 
– CSA, ou seja, Autoavaliação 
de Controles. Essa metodolo-
gia destaca o conhecimento 
de cada gestor no processo 
de identificação de riscos e 
controles.

O processo de gestão de riscos envolve fluxo 
contínuo de informações, obedecendo às se-
guintes fases:

Preparação: fase de coleta e análise dos da-
dos. Nessa etapa, são analisados os riscos 
e propostas às ações de mitigação, que são 
encaminhadas para discussão e deliberação 
no Comitê Financeiro e, se necessário, no 
Conselho de Administração;

Decisão: as decisões são tomadas de forma co-
legiada nos escalões competentes e comunica-
das às áreas intervenientes;

Execução: as áreas intervenientes aplicam as 
decisões tomadas, sob a coordenação da área 
de risco ou de controles internos;

acompanhamento/gestão: é o controle rea-
lizado pela área de risco, avaliando o cumpri-
mento das deliberações e seus impactos na 
Companhia e comunicando a situação dessas 
ações ao fórum competente (diretor financei-
ro ou Comitê Financeiro). O controle diário e os 
relatórios mensais sobre risco têm por objetivo 
proporcionar maior agilidade e eficiência na to-
mada de decisões, bem como aprimorar o pro-
cesso de gestão da Companhia;

Nosso processo 
estruturado de 

gestão de riscos 
contempla  
cinco fases

A área de risco é responsável pelo 
acompanhamento e verificação 
do enquadramento da carteira 
às normas internas e externas e 
aos limites de exposição a risco 
aprovados pela Companhia. 
Os relatórios sobre gestão de riscos 
são apresentados nas reuniões 
mensais do Comitê Financeiro
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Planos de ação, de contingência e de continui-da-
de do negócio: A Gerência de Controles Internos da 
Companhia é responsável pelo acompanhamento 
dos pontos de controle e pontos de auditoria, que 
requerem ações periódicas regulares ou extraordi-
nárias. É a principal responsável pela elaboração e 
manutenção dos planos de contingência e da ges-
tão de continuidade do negócio.

A mensuração dos riscos operacionais na 
Brasilcap é realizada com base em duas variáveis: 
impacto, que significa o valor provável da perda, 
e frequência, que é a probabilidade de ocorrência 
do evento de risco.

A auditoria interna é responsável por analisar e 
emitir relatórios periódicos sobre os processos e 
riscos da Companhia. Os pontos identificados pe-
los auditores poderão gerar ações administrativas 
e gerenciais, para tratamento das causas e efeitos 
de cada risco observado, correção e melhoria de 
processos.

O nosso maior desafio e o do setor como um todo 
está na conquista de novos perfis de consumidores, 

com diferentes desejos, e na comercialização por 
meio de novos canais e modelos de negócio. É por 
isso que nos renovamos sempre.

cAteGORIAS e SUbcAteGORIAS de RIScOS

categoria subcategoria

risco de crédito

Risco de contraparte 
Risco de concentração de crédito
Risco de Garantia 
Risco de degradação da qualidade do crédito

risco de Imagem

Risco de divulgação de Informações externas
Risco de divulgação de Informações Internas
Risco de Propaganda 
Risco de Publicidade Negativa 

risco de Liquidez Risco de descasamentos pelos Ativos e Passivos .
Risco de Incapacidade de Pagamento

risco de Mercado Risco de Oscilação de Preços
Risco de concentração de Investimentos

risco de Subscrição Risco técnico 
Risco de Precificação

risco de terceirização Risco de concentração na terceirização
Risco de terceirização
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cAteGORIAS e SUbcAteGORIAS de RIScOS

categoria subcategoria

risco Estratégico

Risco de Planejamento 
Risco de conjuntura
Risco Sistêmico
Risco de Governança 

risco Legal

Risco contencioso
Risco contratual
Risco tributário 
Risco de conformidade externa 

risco Operacional

Risco de Indisponibilidade de Pessoal especializado
Risco de Segurança da Informação
Risco de concepção de Processos
Risco de Lavagem de dinheiro
Risco de documentação - Possibilidade de Perda 
Risco de conformidade Interna 
Risco de Infraestrutura
Risco de Fraude
Risco de Falha humana
Risco de eventos/externos/catástrofe
Risco de Sistema
Risco de Infraestrutura de Pessoas

Em razão do compromisso assumido 
com o PSI, a matriz de risco será 
revisitada em 2016, inserindo e 
aprofundando aspectos vinculados 
às questões ambientais e sociais
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Público
Inspirada pela definição do Instituto Ethos, 
a Brasilcap reproduz em seu relatório  
o contexto de sustentabilidade expresso em 
nossa Política de Responsabilidade Social. 

É a forma de gestão que 
se define pela relação 
ética e transparente da 
empresa com todos os 
públicos com os quais 
ela se relaciona e pelo 
estabelecimento de 
metas empresariais 
compatíveis com o 
desenvolvimento 
sustentável da sociedade, 
preservando recursos 
ambientais e culturais 
para gerações futuras, 
respeitando a diversidade 
e promovendo a redução 
das desigualdades 
sociais.”

Instituto ethos

Brasilcap mantém canais dire-
tos e permanentemente aber-
tos com a sociedade, garantin-
do a transparência do relacio-
namento com seus públicos e, 
consequentemente, conquis-

tando a confiança deles. Trabalhamos diariamen-
te para que toda a comunicação estabelecida com 
nossos públicos seja uma via de mão dupla, de 
forma a garantir sua característica dialógica.   

A Companhia tem o propósito de divulgar todas 
as informações sobre os seus negócios, incluin-
do seus valores e estratégias, assim como es-
pera receber avaliações e sugestões relativas à 
sua atuação. 

Todos os meios de comunicação citados a se-
guir são acompanhados por relatórios que ana-
lisam o tipo de demanda, estabelecendo, quan-
do pertinente, metas corporativas compatíveis 
com o sucesso do negócio e do desenvolvimento 
sustentável.

No entanto, para estar alinhado com o Princípio da 
Inclusão de Stakeholder, fundamental para a ela-
boração de um relatório de sustentabilidade, era 
preciso identificá-los e explicar no relatório as me-
didas que foram adotadas para responder às ex-
pectativas e aos interesses dessas partes.

A
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cANAIS de ReLAcIONAMeNtO

públicos de interesse canais de comunicação

acionistas
BB Seguridade
Icatu
SulAmérica

balanços anual e semestral, relatórios anual e social,  
fatos relevantes e reuniões presenciais e/ou por videoconferência

Mercado Players Releases para imprensa, relatórios anual e social e balanços  
anual e semestral

Sociedade Releases para imprensa, redes sociais, site, relatórios anual e social, 
balanços anual e semestral e anúncios publicitários

órgãos setoriais 
representantes

CNSeg
FenaCap

Reuniões periódicas, e-mail, relatórios anual e social e balanços  
anual e semestral

Empregados
Próprios Intranet, e-mail (comunicados), cartazes afixados pela companhia, 

relatórios anual e social, redes sociais e eventos de endomarketing

Terceiros cartazes afixados pela companhia, telefone e reunião presencial

Fornecedores Produtos 
Serviços E-mail, telefone, reunião presencial

Parceiros 
comerciais

BB
E-mail, telefone, reunião presencial, relatórios anual e social,  
balanços anual e semestral, eventos de treinamento, eventos de 
premiação, Sisbb, merchandising e comunicação interna do bb

Corretoras e imobiliárias
Votorantim
Correios

E-mail, telefone, reuniões presenciais, relatórios anual e social, 
balanços anual e semestral, eventos, merchandising e anúncios 
publicitários

Governo/
regulador Susep E-mail, relatórios anual e social, balanços anual e semestral e  

reuniões de auditoria

clientes

Promocap
Ourocap
PostalCap
Parcela Premiável
Cap Fiador

Releases para imprensa, Ouvidoria, redes sociais, site, relatórios 
anual e social, balanços anual e semestral, anúncios publicitários, 
ações de merchandising, eventos de premiação e canais de 
comunicação destinados exclusivamente aos clientes

Por meio dos diversos canais de 
relacionamento, a Brasilcap se 
compromete a divulgar informações 
sobre seus negócios, incluindo 
valores e estratégias, assim como 
espera receber avaliações, críticas e 
sugestões relativas à sua atuação
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Meios de comunicação não nos faltam, o que pre-
cisávamos era de uma metodologia robusta que 
nos permitisse realizar um processo de mapea-
mento, classificação e priorização dos stakehol-
ders, definindo o nível de engajamento almejado 
para cada um.

A análise, realizada de forma conjunta com uma 
consultora externa,  levou em consideração a re-
levância do público envolvido e o impacto social, 
ambiental e econômico das nossas atividades, 
principalmente de cada tema material, em relação 
com os diversos públicos.

Esse processo contém três etapas, que acabaram 
por resultar em uma lista em que os agora deno-
minados públicos de interesse estão separados 
por níveis de importância.

NíveL de eNGAJAMeNtO

público estratégico público secundário público terciário

Empregados ONGs Sindicatos

clientes Fornecedores escolas e universidades

concorrentes terceirizados comunidades do entorno

acionistas consumidores Meio ambiente

Governo Organismos internacionais

Parceiros Imprensa

Sociedade

órgãos reguladores

Mercado

LIStaGEM cOM OS StaKEhOLDErS 
quE IMPactaM E/Ou SãO 
IMPactaDOS PELa OPEraçãO

cLaSSIFIcaçãO DE StaKEhOLDErS

PrIOrIzaçãO
critérios de priorização
 dependência/impacto
 Influência/poder
 Proximidade da relação
 Urgência ou tensão
 Representação
 Ponto de vista diferenciado

1
2
3

ProCesso de MaPeaMento, 
ClassifiCação e Priorização 
dos PúbliCos
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INStRUMeNtOS de INteRAçãO cOM OS dIveRSOS PúbLIcOS

nossos públicos análise documental entrevista pessoal  
(n.º de entrevistados)

acionistas bb Seguridade carta de princípios representante da área de  
Sustentabilidade (2)

Mercado cNSeg, Fenacap, Susep
diretrizes de Integração das 
questões ASG corporativa à 
Indústria de Seguros 

representante  da área  
de Sustentabilidade (2)

órgão regulador representante  da área  
de Sustentabilidade (1)

concorrente 3 empresas Relatórios de sustentabilidade

Para esta edição, 
foram ouvidos 102 
representantes de diversos 
segmentos de públicos

Materialidade

A etapa seguinte estava relacionada com a realiza-
ção de uma pesquisa de materialidade que buscou 
conhecer  o que o público percebia como importan-
te sobre um determinado tema e quais os temas 
prioritários para eles. A sondagem, que contemplou 
todas as atividades realizadas pela Companhia, é 
opinativa, sem respostas certas nem erradas, ten-
do como ponto fundamental coletar uma amostra-
gem da percepção de um grupo de pessoas.

A Brasilcap não possuía até a realização deste tra-
balho um sistema estruturado de comunicação dia-
lógica com suas partes interessadas. Essa vulnera-
bilidade inicial foi sanada com o prosseguimento do 
trabalho da consultoria que, com uma metodologia 
focada em entrevistas presenciais com responsá-
veis pelas áreas de interação com as partes interes-
sadas, buscou, entre outros aspectos, os relatórios 
consolidados com as análises desses relaciona-
mentos: pesquisa de clima, pesquisa de satisfação 
de clientes, relatórios de demandas de fornecedo-
res e relatórios de auditorias, entre outros.

Pela primeira vez, foi realizada a série de consul-
tas aos públicos da Companhia, visando conhecer 
suas opiniões quanto à relevância de determina-
dos temas relacionados à sustentabilidade para 
auxiliar na definição de quais deveriam ser abor-
dados neste relatório neste relatório anual. 
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INStRUMeNtOS de INteRAçãO cOM OS dIveRSOS PúbLIcOS

nossos públicos análise documental entrevista pessoal  
(n.º de entrevistados)

colaboradores

comitê de Sustentabilidade Entrevistas em conjunto (9)

área de de/RSA Entrevistas individuais (3)

Rh Pesquisa de clima

colaboradores

cipa Atas

Gestores Entrevistas individuais (21)

empregados selecionados 
pelas respectivas gerências

Participação em workshops de 
sustentabilidade (41)

cliente

Ouvidoria Relatório anual

Grupos de foco Relatórios

Pesquisa de Satisfação  
– 2015 Relatório

Fornecedores

Representantes de  
5 de produtos

Entrevistas individuais com 
representantes e gerentes de 
contratos (5)

Representantes de  
3 de serviços

Entrevistas com representantes, 
funcionários terceirizados  e 
gerentes de contratos (3)

Parceiros
Instituto da criança representantes (2)

Fundação banco do brasil representante (2)

ONGs 7 instituições beneficiadas Entrevistas com representantes 
e gerentes de contratos (10)

O processo de identificação da materialidade nos 
ajudou a direcionar o conteúdo do relatório anual e 
de outros canais de diálogo, ao mesmo tempo em 
que propiciou uma análise sistêmica da Brasilcap, 
tornando-se uma poderosa ferramenta auxiliar para 
a gestão socialmente responsável

construindo no presente   i   dados e fatos
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em dezembro de 2015, a brasilcap esteve  
na Susep para apresentar suas iniciativas no 
âmbito da sustentabilidade dentro do mercado 
segurador, sendo a primeira sociedade de 
capitalização a ser signatária dos Princípios de 
Sustentabilidade para o Setor de Seguros. Sem 
dúvida, tal comprometimento é muito bem 
visto pelo órgão supervisor de seguros, uma 
vez que demonstra a voluntária disponibilidade 
da empresa em buscar responder às questões 
interpostas pelos riscos ambientais, sociais e 
de governança que permeiam a sociedade e o 
mercado e que o órgão supervisor tem a missão 
de dirimir. A iniciativa do comprometimento com 
os princípios de sustentabilidade, associada à 
prática efetiva, além de se coadunar com os 
objetivos do órgão supervisor, uma vez que 
denota um comportamento positivo em relação 
à sociedade e ao consumidor, será  
um fator diferencial de competitividade nos 
negócios nos anos que se seguem.”

Natalie haanwinckel hurtado 
chefe da Secretaria - Geral da Susep
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O confronto entre a percepção consolidada dos 
públicos e a dos empregados da Brasilcap permitiu 
listar, de um total de 29 temas, os 13 considera-
dos mais relevantes para esta publicação, deno-
minados “temas materiais”. 

Em virtude do dinamismo de nosso negócio e da 
volatilidade dos indicadores macroeconômicos e 
por entender que o engajamento ocorre todo dia e 
toda hora, a Norma de Engajamento da Brasilcap 

tEMaS
1. Desempenho econômico
2. Presença no mercado e riscos 

regulatórios
3. Aperfeiçoar a governança 

corporativa
4. Promover o entrosamento  

entre as áreas
5. Promover o engajamento  

e a produtividade  no  ambiente  
de trabalho

6. Educação financeira e securitária
7. Impactos econômicos indiretos
8. Relacionamento com o poder público

9. Condições de trabalho, inclusive  
saúde e segurança

10. Prevenção a corrupção
11. Transparência e prestação de contas
12. Práticas trabalhistas
13. Proteção dos direitos humanos
14. Comunicações de marketing
15. Não discriminação
16. Liberdade de associação e acordo de  

negociação coletiva
17. Produtos e serviços produzidos
18. Práticas de processos de compra
19. Privacidade do cliente

20. Gestão de resíduos, efluentes  
e emissões

21. Concorrência desleal
22. Conformidade ambiental
23. Distribuição de renda e pobreza
24. Mudanças climáticas
25. Gestão de recursos naturais
26. Comunidade do entorno  

(gestão de impactos)
27. Grupos vulneráveis
28. Práticas de investimento
29. Biodiversidade

construindo no presente   i   dados e fatos
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28 21 22

24 2526 27 23
19 20

15 17 1816 9 4

5

14 610 11

12 13

7 8 1 2 3

baixa
Média
Alta

não estabelece periodicidade fixa para a atualiza-
ção dos temas materiais.

Os temas foram levantados quanto à relevância de-
les em relação à sustentabilidade. Ressalta-se, no 
entanto, que  alguns, mesmo não sendo considera-
dos relevantes pelos diversos públicos de interesse, 
são fundamentais para a sustentação do negócio da 
Brasilcap. Aproximar essas diferentes percepções 
faz parte de nossa estratégia para o ano de 2016.
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Entre as ações de engajamento, tem-se a pre-
sença da Companhia em Comissões Técnicas 
Setoriais. Essa ação faz parte da estratégia para 
atender à visão da empresa de se tornar líder no 
segmento de capitalização, adotando as melhores 
práticas de gestão e de responsabilidade social.

Atualmente, temos diretores, gerentes e analistas 
seniores atuando de forma participativa, ao todo, 
em 23 comissões.

PReSeNçA eM cOMISSõeS 

órgão comissão

Susep
Atuarial
Gt PLA
Submissão de Riscos

cNSeg

Adm. e Finanças
Assuntos Fiscais
Atuarial
controles Internos
cRc
Investimentos
Jurídica
Marketing e comunicação
Ouvidoria
Recursos humanos
RSA – Sustentabilidade
tecnologia da Informação

Fenacap

Adm. e Finanças
Atuarial
controles Internos 
coord. e Produtos
Jurídica
Marketing e comunicação
tecnologia da Informação

Susep/cNSeg/
Fenacap Risco de Mercado

PeRFIL FUNcIONAL

composição do quadro funcional dez/15

Empregados 212

Estagiários 5

Jovens aprendizes 3

total 220 

terceiros (central de atendimento) 380

terceiros (Infraestrutura) 5

terceiros (tI) 29

variação salarial entre gêneros 3,2%

100% dos empregados são cobertos por  
acordos de negociação coletiva

PeRceNtUAL de dIStRIbUIçãO POR GêNeRO 
e POR tIPO de cONtRAtAçãO eM 2015

posição feminino masculino

Diretoria* 0% 100%

Empregados 51,9% 48,1%

Estagiário 60,0% 40,0%

Jovem aprendiz 67,0% 33,3%

PúbliCo interno

A força por trás da liderança da Brasilcap no seu 
segmento está nas pessoas que ajudam a cons-
truir esta história. Atualmente, a Companhia em-
prega 212 pessoas, profissionais qualificados e 
especializados nas diversas atividades que com-
põem os processos da empresa e são parte fun-
damental de nosso contínuo sucesso. 

Nosso efetivo está distribuído conforme a tabela 
abaixo, sendo que todos ocupam suas funções no 
escritório, no centro do Rio de Janeiro. 

Acordos estabelecidos com o Sindicato dos 
Securitários do Estado do Rio de Janeiro que con-
templam 100% dos empregados:

• Acordo de PLR – Participação nos Lucros  
e Resultados

• Acordo de Compensação de Horas de 
Trabalho

“dIRetORIA É cOMPOStA de eMPReGAdOS eStAtUtáRIOS.
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gestão de CoMPetênCias 

A gestão das competências ocorre tanto pelo 
Programa de Avaliação de Desempenho (explicita a 
necessidade da função exercida e mede a sua ade-
rência) quanto pelo Programa de Desenvolvimento 
de Pessoas (identifica necessidades a desenvol-
ver, registradas no PDI – programa de desenvolvi-
mento individual anual, e subsidia a priorização de 
treinamento e desenvolvimento a ser realizado no 
ano, com base no orçamento disponível).

O Programa de Desenvolvimento de Pessoas apli-
ca-se a todos os empregados da Brasilcap, sendo 
os cursos corporativos extensivos também aos 
estagiários e jovens aprendizes.

Os investimentos em desenvolvimento de pessoal 
possuem como propósito principal o atendimento 
às necessidades do negócio da Companhia e são 
orientados pelo Planejamento Estratégico, bem 
como pelas necessidades individuais e coletivas 
identificadas a partir da Avaliação de Desempenho, 
do Plano de Desenvolvimento da Área (PDA) e por 
outras ferramentas de gestão.

As ações de desenvolvimento devem propiciar aos 
empregados uma visão mais ampla nas seguintes 
bases: negócio, processo e funcional.

IdAde MÉdIA

posição

Diretoria 46,5 anos

Empregados 39,8 anos

Estagiário 22,4 anos

Jovem aprendiz 20 anos

PeRceNtUAL de dIStRIbUIçãO POR RAçA

posição branco negro pardo

Diretoria 100%

Empregados 80,0% 6,0% 14,0%

Na visão negócio, o colaborador deve realizar trei-
namentos com o intuito de desenvolver conheci-
mentos sobre o negócio da Companhia;

Na visão Processo, o colaborador deve adquirir 
conhecimentos dos papéis, responsabilidades, 
processos e conexão entre áreas, para auxiliar 
no maior entendimento da cadeia de valor da 
organização.

Na visão funcional, o colaborador é envolvido em 
ações de autodesenvolvimento e programas es-
pecíficos de capacitação que visem atender às 
necessidades de desenvolvimento do indivíduo e 
da Companhia, sempre com foco na elevação do 
capital intelectual.

Os programas que compõem as ações de desen-
volvimento são estruturados da seguinte maneira:

• Programa Corporativo;
• Programa Individual;
• Programa de Incentivo à Especialização;
• Programa de Desenvolvimento de Liderança;
• Programa de Incentivo à Graduação;
• Programa de Incentivo ao Idioma.

A Brasilcap é formada por 
empregados que têm em 
seu DNA o compromisso e 
a alegria de fazer parte de 
uma companhia líder no 
segmento de capitalização. 
Nesse aspecto, destaca-se 
pelo elevado grau de 
profissionalismo, baseando 
seu comportamento nos 
valores da Companhia e 
nos princípios universais 
dos direitos humanos

construindo no presente   i   dados e fatos
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GEStãO DE cOMPEtêNcIaS EM NúMErOS

12.453,5 h

+ 187 mil

59,20 h

96,2%

61,35 h

99,0%

r$ 767.692,49

74,22 h r$ 3.781,74

total de horas de  
treinamento

horas de treinamento acumuladas  
de 2005 a 2015

Média de horas de treinamento 
de não gestores

dos empregados ativos em  
31/12/2015 tiveram concluído e 
formalizado o seu acordo de  
desempenho no sistema de avaliação  
de Desempenho

Média de horas de treinamento 
por empregado ativo

dos empregados ativos em 31/12/2015 
receberam feedback

—
Nos dois casos (recebimento de Feedback e 
formalização do Acordo de Desempenho), a 
diferença deve-se a funcionários desligados ou 
afastados pelo INSS

Referência: 2015.

total do valor investido  
em treinamento

Média de horas de treinamento 
de gestores

Media investida por empregado ativo
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saúde, segurança e benefíCios

Pelas característica de nosso negócio, não possuí-
mos atividades com alta incidência ou alto risco de 
doenças ocupacionais.

Mesmo assim, todos os nossos empregados são 
representados na Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes, de forma a monitorar e orientar pro-
gramas de saúde e segurança no trabalho. 

A Brasilcap oferece uma série de benefícios 
para assegurar a prática do bem-estar entre 
os empregados. 

Os benefícios vão além dos que são estipulados 
pela legislação brasileira: férias, décimo terceiro, 
subsídio para creche, auxílio refeição, cartão ali-
mentação,  seguro de vida, check-up, previdência 
privada, plano de saúde e plano odontológico, in-
clusive para cônjuges e todos os dependentes no 
imposto de renda, além de shiatsu, aulas de zumba 
e, recentemente, o vale-cultura.

O objetivo geral da Brasilcap é proporcionar um 
ambiente de trabalho em que as pessoas se sin-
tam à vontade para participar plenamente do su-
cesso do negócio e serem reconhecidas por sua 
contribuição, o que nos permite atrair e reter os 
melhores talentos para a Companhia. 

Entendemos que a baixa rotatividade de nos-
sos empregados e a falta de denúncias de dis-
criminação são indicativos do ambiente de 
trabalho positivo. 

total em 2015

rotatividade 8,96%

Número de casos de discriminação zero

Um dos maiores desafios da gestão socialmente 
responsável, deve-se à abrangência e sua diver-
sidade temática. Acreditamos fortemente que, 
para a implementação integral dos princípios que 
regem o PSI, não podíamos continuar atuando de 
forma desintegrada. Além disso, é preciso am-
pliar a percepção e o conhecimento de todos na 

Companhia quanto à estratégia que a Brasilcap 
está utilizando. 

Nesse aspecto, algumas ações foram realizadas.

O Programa conectar é um programa de geren-
ciamento do conhecimento corporativo que, por 
meio da vivência e troca de experiências geradas 
em visitas dirigidas entre áreas predefinidas, con-
tribuirá para o desenvolvimento de equipes de alta 
performance, bem como ampliará o conhecimento 
do negócio e dos processos internos, o entendi-
mento dos papéis e das responsabilidades de cada 
área e a promoção de sinergia entre pessoas.

Lançado em junho e com rodadas também 
em agosto, outubro e novembro, o Programa 
Conectar encerrou o ano de 2015 com um to-
tal de 44 conexões, que geraram 13 novas 
ideias para a Companhia, somando 380 horas 
de desenvolvimento.

Até o fim de 2016, todas as áreas participarão do 
Programa Conectar.

Temos uma responsabilidade 
conjunta de viver e defender os 
nossos valores diariamente

PARtIcIPANteS dO PROGRAMA cONectAR

construindo no presente   i   dados e fatos
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Clientes

Quem são os clientes, os parceiros, os pontos de 
contato, os processos e as diretrizes de relaciona-
mento? Essas são algumas questões abordadas no 
Modelo de Relacionamento da Brasilcap, elaborado 
pela gerência de equipe de Estratégia e Modelagem, 
da gerência executiva de Gestão de Clientes. 

O objetivo do modelo é formalizar os conceitos e 
diretrizes aplicados no relacionamento com os 
clientes. As informações resultantes servem para 
aprimorar a atuação da Brasilcap, influenciando a 
experiência do cliente e prolongando seu tempo de 
permanência.

Como possuímos diversos modelos de negócio 
com características diferentes, desenvolveremos 
um Modelo de Relacionamento para cada tipo.

Em nossa metodologia, a identificação correta do 
cliente é o primeiro e mais significativo passo, já que 
a identificação incorreta leva à interpretação distor-
cida dos dados e à adoção de medidas inadequadas. 

Para diferenciar os clientes em relação aos tí-
tulos de capitalização que possuem, a Brasilcap 
classificou sua base em prospects, clientes e ex-
-clientes. Os prospects são os clientes potenciais, 
pessoas que, apesar de existirem dentro e fora da 
base, não possuem e nunca possuíram títulos. Já 
os clientes possuem pelo menos um título pago e 
ainda ativo. Ex-clientes são aqueles que não pos-
suem títulos ativos na Brasilcap e que não reali-
zaram uma nova compra. 

Workshops – Estratégia para a Sustentabilidade  
– Evolução Indicadores Socioambientais

Nas últimas décadas, têm crescido a mobilização 
e a preocupação da sociedade com temas asso-
ciados a ética, cidadania, direitos humanos, de-
senvolvimento econômico, gestão ambiental e 
inclusão social.  

No segundo semestre de 2015 foram  realiza-
dos diversos workshops com a força de trabalho 
e o corpo gerencial sobre a abrangência do tema 
sustentabilidade. Durante os encontros foram 
apresentados conceitos, legislações e discussões 
sobre as oportunidades e as estratégias para a 
Companhia, no intuito de nos consolidarmos como 
uma empresa socialmente responsável.

Para o ano de 2016 está prevista a elaboração 
de um programa continuado de educação e cons-
cientização socioambiental. A proposta é inserir 
no Programa de Desenvolvimento de Pessoas 
temas vinculados ao combate aos mecanismos e 
práticas de corrupção e discriminação em todas as 
suas formas, além de direitos humanos, práticas 
trabalhistas e consumo consciente.

WORkShOP ReALIzAdO POR cONSULtORIA exteRNA

Inovar para criar  
produtos que agregam 
valor ao cliente é a 
estratégia da Brasilcap
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PIrâMIDE EtárIa DE cLIENtES atIvOS POr SExO (%)

80+5,19 3,64

4,59 3,77

6,65 5,46

9,28 7,62

11,11 9,37

11,61 10,48

11,22 11,23

9,40 10,37

8,30 9,58

8,05 9,44

7,17 8,95

4,72 6,31

2,29 3,26

0,42 0,54-20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

feMinino MasCulino
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PErFIL DOS cLIENtES POr FaIxa DE rENDa

23,95%

15,63%

13,77%

14,07%
18,30%

0,45%
0,62%

3,38%
9,83%

SEM INFOrMaçãO

MaIS DE r$ 10.000 até r$ 20.000

MaIS DE r$ 50.000 até r$ 100.000

MaIS DE r$ 3.000 até r$ 5.000

MaIS DE r$ 100.000

MaIS DE r$ 5.000 até r$ 10.000

MaIS DE r$ 20.000 até r$ 50.000

MaIS DE r$ 1.500 até r$ 3.000
até r$ 1.500

NOSSOS cLIENtES EM GraNDES NúMErOS

3,52 milhões 3,15 milhões

7,22 milhões 376,58 mil

clientes ativos clientes Pessoa Física

títulos ativos clientes Pessoa Jurídica
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cLIENtES POr EStaDO

MA
2,10%

      PI
0,55%

 RN 1,88%

 Pb 2,05%
 Pe 2,75%

 AL 1,00%

 Se 0,79%bA
4,96%

MG 
12,25%

SP
24,26%

PR 
6,48%

Ac
0,34% RO

0,91%
Mt 

1,92% 

MS
1,77%

GO
2,60%

dF
2,34%

AM
0,76%

PA
1,98%

RR
0,22%

AP
0,36%

tO
0,88%

RS
7,01%

Sc 
6,70%

eS 
1,60%

RJ 
7,46%

ce
3,32%
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Em dezembro de 2015, registramos em nossa 
base total 3,5 milhões de clientes ativos e 7,2 mi-
lhões de títulos ativos.

Outro conceito destacado no novo Modelo de 
Relacionamento diz respeito aos pontos de conta-
to, como canais de venda ou de divulgação. 

O cliente pode interagir com a Brasilcap pela 
Central, pelo site e pelas redes sociais, além de po-
der vir à sede ou enviar uma correspondência. No 
Banco do Brasil, temos as agências, os terminais 
de autoatendimento (TAA), o aplicativo para smar-
tphones, o site e a Central de Atendimento (CABB). 
Quando os pontos de contato do BB não podem 
solucionar a demanda do cliente, a Brasilcap é 
acionada. Se nenhum dos pontos de contato con-
seguir resolver o problema, a solicitação é repas-
sada para nossa Ouvidoria, que tem o papel de 

mediar esses conflitos e minimizá-los, de forma 
imparcial e isenta.

Apesar de claro para nós e para a legislação em vi-
gor, a percepção equivocada de algumas pessoas 
quanto ao o que é um título de capitalização pode 
fazer com que nossos produtos sejam vistos em 
alguns casos como formas de investimento. Essa 
percepção equivocada é minimizada com o progra-
ma intensivo de treinamento da força de venda. O 
treinamento reforça argumentos de venda, assim 
como aspectos de educação financeira e securitá-
ria. Esse treinamento é realizado por sete analistas 
em todo o território nacional.

quantidade de participantes quantidade de eventos

7.080 141

tReINAMeNtO cONtíNUO PARA A FORçA de veNdAS dO bb
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estrutura da ouvidoria da brasilCaP

A Ouvidoria Brasilcap, de acordo com a Resolução 
CNSP 279, da Susep, atua de forma isenta e in-
dependente, com caráter mediador e estratégico. 
Acolhe as manifestações dos clientes, registra-
das sob a forma de reclamações, denúncias, elo-
gios e sugestões.

Além do tratamento, a equipe, composta de uma 
Ouvidora e duas analistas,  busca soluções efeti-
vas, respeitando o tempo de conclusão de até 15 
dias, exigido no artigo 4.º, item III, da Resolução do 
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 
279, de 30 de janeiro de 2013. A Ouvidoria da 
Brasilcap atua de maneira célere no tratamento 
das ocorrências, pois tem total percepção sobre a 
criticidade da demanda do cliente, visando sem-
pre um menor tempo de efetiva resolutividade. O 
tempo médio de 2015 foi de 6,56 dias.  

A Ouvidoria identifica tendências e orienta a organi-
zação, promovendo melhoria contínua dos processos. 

Há duas demandas que podem ser registradas 
pelo cliente diretamente na Superintendência 
de Seguros Privados (Susep). A primeira mani-
festação é sempre um Pedido de Informações, 
cuja resposta  deve ser encaminhada da em-
presa para o cliente. Caso o cliente não aceite a 
resposta do ouvidor, é aberto um Procedimento 
de Atendimento ao Consumidor (PAC), que de-
ve ser respondido diretamente à Susep.  Caso 
não ocorra resposta ao PAC, pode ser aber-
to um Processo Administrativo Sancionador  
(PAS), com a devida sanção para a instituição. A 
Brasilcap não teve ocorrência de PAC e PAS em 
2015, demonstrando efetividade nas resoluções 
das demandas recebidas pelo órgão regulador.

As ocorrências tratadas na Ouvidoria (1.201) 
representam 0,03751% da nossa base de clien-
tes. Um ponto favorável para a Companhia, que 
demonstra qualidade na entrega final dos ser-
viços contratados.

Pontos de contatos tratados pela ouvidoria brasilcap

DEMaNDaS 
DE 3.º NívEL 
(ParcEIrOS)

0800

OUvIdORIA bb e vOtORANtIM, PROceSSOS 
JUdIcIAIS/PROcON (teNdO O PARceIRO 
cOMO RÉU) e OcORRêNcIAS de bAceN

Ouvidoria brasilcap

ceNtRAL de AteNdIMeNtO eSPecíFIcA 
PARA A OUvIdORIA dA bRASILcAP (ddG), 
PARA cLIeNteS dOS PARceIROS bANcO 
dO bRASIL, bANcO vOtORANtIM e 
IMObILIáRIAS (cAP FIAdOR)

Site 
brasilcap

deMANdAS AbeRtAS POR 
MeIO dO site dA bRASILcAP 
(WWW.bRASILcAP.cOM.bR), 
OPçãO cONtAtO–- OUvIdORIA

Susep

deMANdAS AbeRtAS PeLO 
cLIeNte, dIRetAMeNte NA 
SUPeRINteNdêNcIA de 
SeGUROS PRIvAdOS – SUSeP

cARtAS de cLIeNteS 
dIRecIONAdAS PARA O 
eNdeReçO dA bRASILcAP, AOS 
cUIdAdOS dA OUvIdORIA

cartas

consumidor.gov

deMANdAS ReGIStRAdAS NA 
PLAtAFORMA dO GOveRNO (SecRetARIA 
dO cONSUMIdOR), MONItORAdAS PeLOS 
PROcONS e PeLA PRóPRIA SecRetARIA 
(MINIStÉRIO dA JUStIçA)

casos judiciais 
Procon

reclame 
aqui

deMANdAS ReGIStAdAS 
NO site dO RecLAMe AqUI, 
dIRecIONAdAS PARA A 
bRASILcAP

deMANdAS ORIUNdAS de 
JUStIçA e PROcON, teNdO A 
bRASILcAP cOMO POLO RÉU

construindo no presente   i   dados e fatos
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Central de atendiMento

A Brasilcap está à disposição dos clientes para pres-
tar esclarecimentos e atender a sugestões, dúvidas 
ou reclamações. A equipe de atendimento, terceiri-
zada, atende em diferentes canais, procurando se 
situar da forma mais conveniente possível.

Uma equipe da Brasilcap realiza visitas periódicas 
aos chamados call centers, visando acompanhar 
não só a qualidade dos trabalhos, mas também 
garantindo que os itens previstos em contrato, 
destinados a saúde e segurança dos terceirizados, 
sejam implementados.

Não recebemos nenhuma queixa relativa a viola-
ção de privacidade e perda de dados de clientes.

INFORMAçõeS dA ceNtRAL – 2015

fornecedor quantidade de colaboradores

call 235

tivit 57

Almaviva 88

total de colaboradores 380

volume de chamadas recebidas 1.161.576

Pesquisa de satisfação sobre o atendimento prestado 89,98%

Canais digitais Para aMPliar a liderança

A Brasilcap reformulou recentemente seu site oficial 
(brasilcap.com.br) e o integrou aos recém-lançados 
perfis da Companhia no Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, Linkedin e Google Plus para consolidar a 
nossa presença nos canais digitais. Entre as princi-
pais novidades do novo site está a presença de ví-
deos e de ferramentas interativas, como calculado-
ra financeira e simuladores, para auxiliar os clientes 
na decisão de compra.

As novas plataformas web da Brasilcap também 
ajudam a difundir a educação financeira e secu-
ritária, uma das bandeiras da Companhia. O ob-
jetivo é reforçar a ideia da economia programa-
da associada à chance de ser premiado e, assim, 
realizar sonhos e objetivos de vida. E, para saber 
sobre os sorteios, não é mais necessário torcer 
pela ligação do gerente: na seção Resultado de 
Sorteios, o cliente checa as informações com o 
número do seu CPF.

tRAtAMeNtO de OcORRêNcIAS  
NA OUvIdORIA, POR cANAL – 2015

Canal de origem total de 2015

Ouvidoria 598

bb atende 235

casos judiciais 140

SISbb – e-mail 89

votorantim 54

reclame aqui 77

consumidor.gov 8

total 1.201
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RedeS SOcIAIS

Páginas oficiais n.º de seguidores

Facebook.com/brasilcap 150.637

twitter.com/brasilcapbr 1.544

Youtube.com/brasilcapbr 194

Plus.google.com/+brasilcapbr 162

Linkedin.com/company/brasilcap 1.361

Instagram.com/brasilcapbr 710 forneCedores

Em 2015, a Brasilcap apresentava em seu cadastro 
cerca de 2 mil fornecedores, divididos em três cate-
gorias: aquisição de bens, contratação de serviços e 
obras e serviços de engenharia. 

A área de Compras vem procurando agregar valor ao 
relacionamento com os fornecedores e levar a eles a 
visão de sustentabilidade da Brasilcap. 

Entre as ações estruturadas em 2015 está a intro-
dução do “Termo de Aceite”. Tal documento, entregue 
a todos os fornecedores antes do processo de aqui-
sição propriamente dito, estabelece as condições 
mínimas em temas sensíveis à responsabilidade so-
cial, como trabalho infantil, trabalho forçado, discri-
minação e cumprimento à legislação ambiental.

Ainda em 2015, foi realizada uma premiação que vi-
sava reconhecer os projetos de responsabilidade so-
cial de nossos fornecedores. O projeto escolhido foi 
o “Nossos, filhos vão à escola” da empresa Vigban.

Apesar de não identificarmos nenhum risco de 
ocorrência de casos de trabalho infantil e trabalho 
análogo à escravidão,  a meta para 2016 é a elabo-
ração e implementação de um guia com as legis-
lações e atributos socioambientais para cada uma 
das categorias de produtos e serviços adquiridos.
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Iv PRêMIO bRASILcAP SOLIdáRIO
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bIbLIOtEca PúbLIca EStaDuaL DO aMazONaS
—
Manaus, AM
Fundação: 1870
Acervo aprox.: 345 mil volumes
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e
m 2015, a área de RSA da 
Brasilcap revisou sua estratégia 
e seu Programa de Ações 
Sustentáveis com relação à ges-
tão ambiental. Inicialmente en-
caminhadas pela área de RSA, 
pelo grupo de trabalho em meio 

ambiente do Comitê de Sustentabilidade e pela 
área de Gestão de Pessoas, as ações realizadas vi-
saram minimizar o consumo de papel, copos des-
cartáveis e água.  

Ao longo do ano,  os custos ambientais de nossas 
atividades, mesmo pequenos se comparados a 
outras atividades econômicas, foram sendo ana-
lisados. Ao elaborarmos a planilha de aspecto e 
impacto ambiental de cada área, identificamos um 
impacto razoável nas atividades de treinamento 
da força de venda, no monitoramento das centrais 
de atendimento e nos processos envolvendo a 
área de tecnologia da informação (TI). 

Nos dois primeiros casos, o impacto significativo 
está relacionado com a quantidade de viagens 
aéreas realizadas; já no caso de TI, os impactos 
estão relacionados com o consumo de energia e 
matérias-primas, assim como o correto descarte 
de equipamentos eletrônicos.

A aquisição de máquinas de reprografia com 
mecanismo de controle de impressões, o 

n.º de viagens aéreas distância (km) Co2 (kg) n.º de árvores*

2.450 1.681.617,05 65.064,72098 399

distância (km) Consumo estimado combustível (l) Co2 (kg) n.º de árvores

51.394 5.826,98 6.730,644479 42,51

*O evento de plantio visando minimizar esse impacto está previsto para 2016.

voCê sabia?

Segundo dados do Forrester Research e do 
Departamento de Energia EUA:

•  Os computadores correspondem a quase 
25% do gasto com energia elétrica em um 
escritório;

•  40% é o nível de ociosidade de 
computadores na sua empresa durante o 
expediente;

•  45% das máquinas não são desligadas ao 
fim do dia;

•  20% dos computadores não são desligados 
no fim de semana;

•  Computadores de mesa respondem por 
39% do CO2 emitido pela TI no mundo. 

•  Servidores, com sua enorme necessidade 
de resfriamento, ficam em segundo lugar 
como emissor de CO2 pela TI no mundo.

Meio ambiente
A Brasilcap entende como fundamental 
minimizar os impactos ambientais de  
suas atividades

construindo no presente   i   dados e fatos
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monitoramento das emissões de gases e a aqui-
sição de um software de economia de energia dos 
computadores de mesa foram algumas das ações 
implementadas.

Quanto ao consumo de água e de energia elétri-
ca de nosso escritório, estamos em negociação 
com os proprietários do edifício, pois não há in-
dividualização do relógio e do hidrômetro dos an-
dares que utilizamos, impedindo-nos do efetivo 
monitoramento. 

A Brasilcap adquiriu da empresa Aiqon o software 
Verismic Power Manager, que permite controlar 
o consumo de energia elétrica dos computado-
res e, com isso, economizar dinheiro. Com essa 
aquisição, além de reduzir pelo menos 50% do 
nosso consumo de energia elétrica, ainda adqui-
rimos a certificação verde internacional da The 
CarbonNeutral Company®, sem afetar a qualidade 
de trabalho dos funcionários e sem trabalho extra.

Nesse esforço de minimizar o impacto ambiental 
de nosso ambiente de nuvem, conhecido tecnica-
mente como Cloud, procuramos nossos parceiros 
visando quantificar o gasto de energia e o cálculo 
de emissões de gases de efeito estufa, para que 
possamos estabelecer medidas de compensação. 
No entanto, ainda não tivemos êxito. Essa tarefa 
de pesquisa terá continuidade em 2016.

 1. http://www.softlayer.com/pt-br/press/softlayer%C2%AE-signs-renewable-energy-contract-green-mountain-energy%C2%AE.

A Brasilcap se compromete 
em 2016 a implementar 
em seus processos de 
compra de equipamentos 
eletrônicos requisitos que 
estimulem a adesão da 
logística reversa por parte 
de seus fornecedores

Por enquanto, o que temos é a garantia da IBM 
(nosso fornecedor) de que ela, em parceria com 
a Softlayer,1 compra energia limpa da empresa 
Green Mountain Energy Company para assegurar 
um data center mais sustentável. 

No final do ano, a empresa aderiu ao primeiro acor-
do global para um esforço conjunto de redução das 
emissões de gases de efeito estufa e de ações pa-
ra lidar com os impactos das mudanças climáticas, 
estabelecendo limites para o aquecimento global.

A Brasilcap apoia o L’appel de Paris (Acordo de 
Paris) e convida outras empresas a se juntarem a 
essa multidão de vozes. Saiba mais: http://www.
parispledgeforaction.org/.

construindo no presente   i   dados e fatos
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A
Brasilcap não tem medido es-
forços para ajudar na constru-
ção de uma realidade melhor 
para a nossa sociedade. Somos 
a primeira e única empresa de 
capitalização do mundo a aderir 

aos Princípios para a Sustentabilidade em Seguros 
(PSI, sigla em inglês), um compromisso da indús-
tria global de seguros com a ONU para tratar ris-
cos e oportunidades ambientais, sociais e de go-
vernança que foi lançado mundialmente durante o 
48.º Seminário Anual da IIS (International 
Insurance Society), em 2012, na Rio+20. 

Apesar de categorizada, segundo o padrão de fatu-
ramento utilizado no modelo de pesquisa do balanço 
CNseg, como empresa de grande porte, consideramos 
que nossos impactos nas questões conhecidas como 
ambiental, social e de governança são pequenos. Esse 
fato, no entanto, não tira de nós a vontade de continu-
amente minimizar nossos impactos negativos.

investiMentos soCiais

A Companhia vem investindo de forma consistente 
em ações socioambientais por meio do Brasilcap 
Solidário – programa de sustentabilidade da em-
presa, ampliando, assim, o seu comprometimento 
com as gerações futuras e com o planeta.  

Em 2015, o investimento da Brasilcap nesse as-
pecto ultrapassou os R$ 13 milhões, beneficiando 
mais de 130 mil pessoas, distribuídas entre mais 
de 120 projetos espalhados por todo o Brasil. As 
fontes de incentivo para o direcionamento de re-
cursos da companhia para responsabilidade socio-
ambiental (RSA) são: Incentivo Social Privado (ISP), 
Incentivo Social Fiscal (ISF) e Incentivo Originado 
da Venda de Produtos (ISPR).  

As fontes de recursos financeiros para as ações 
de RSA são provenientes da venda de produtos da 
Brasilcap e do orçamento corporativo anual.

construindo no presente   i   experiências de vida

Sustentabilidade e sociedade
Temos um compromisso de respeito com o Brasil 
e com seus recursos naturais e sociais.  
É como a capitalização: a gente guarda recursos 
desde já para garantir um futuro melhor

Em 2015, a gestão dos recursos financeiros des-
tinados às iniciativas de RSA estava centraliza-
da na gerência de Desenvolvimento Empresarial 
– Responsabilidade Socioambiental, responsável 
também pelo desenvolvimento e pela implantação 
das ações socioambientais; no entanto, em uma 
decisão estratégica de alinhamento com o PSI e for-
talecimento das ações de engajamento com todos 
os públicos, a área de Responsabilidade Social foi 
transferida para a área de Marketing e Comunicação.

ISPr – Incentivo Social de Produto: atendimento à 
estratégia comercial ou de negócio. É a ação comer-
cial que visa repassar verba de determinado percen-
tual arrecadado nas vendas de determinados pro-
dutos para instituição sem fins lucrativos, de acordo 
com contrato firmado entre as partes;

Trabalhamos a inovação 
não apenas no âmbito 
de desenvolvimento de 
produtos. Inovação, para 
nós, representa também 
uma preocupação em 
contribuir com parte de 
nossas receitas para 
ações de responsabilidade 
socioambiental que ajudem 
a melhorar o país
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formas de atuação e fontes de recurso

Na Brasilcap, as ações socioambientais estão divididas em três formas de atuação. São elas:

INvEStIMENtO SOcIaL

Fundo para 
Infância e 

Adolescência (FIA)

Lei de Incentivo 
ao Esporte (LIE)

Programa Nacional 
de Apoio à Atenção 
Oncológica (Pronon)

Programa 
Nacional de Apoio 

à Atenção da 
Saúde da Pessoa 
com Deficiência 

(Pronas)

Lei do Idoso

Cruz 
Vermelha

Instituto  
da Criança

Brasilcap 
Solidário

Campanhas 
pontuais

Semana 
Enef

Doações

Fundação Banco 
do Brasil AACD

Incentivo Social Fiscal Incentivo Social Privado Incentivo Social  
de Produto

total 

r$ 13.262.226,64
N.º de beneficiários

138.659

construindo no presente   i   experiências de vida
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ISF – Incentivo Social Fiscal: ações amparadas 
pelas leis de incentivo fiscal. As ações ampara-
das pela Lei de Incentivo ao Esporte – LIE e pelo 
Fundo de Infância e Adolescência – FIA são dire-
cionadas pela área de RSA para projetos e ações 
que visem ao desenvolvimento sustentável. 

ISP – Incentivo Social Privado: ação empresa-
rial voluntária com projetos, programas e ações. 
Podem ser eventuais ou planejadas, realizadas 
diretamente pela Companhia ou em parceria com 
outras empresas ou instituições.

Outros projetos que também foram apoia-
dos pela Brasilcap receberam apoio do Fundo 
da Infância e da Adolescência (FIA), da Lei do 
Idoso, da Lei do Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (Pronon), da Lei de Incentivo 
ao Esporte (LIE) e da Lei do Programa Nacional 
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (Pronas).

O engajamento dos funcionários voluntários da 
Companhia e a sólida parceria com o Instituto da 
Criança – uma das entidades mais respeitadas de 
empreendedorismo social no país – permitiram a 
realização em 2015 de inúmeras ações solidárias. 

O ano de 2015 não foi vitorioso apenas 
para a Brasilcap. O Instituto da Criança, 
parceiro que ajuda a Companhia na 
capacitação de nossos voluntários, assim 
como no processo de apoio às instituições 
necessitadas, recebeu, pela segunda vez, 
o título de uma das cem organizações não 
governamentais mais relevantes do mundo 
na edição do Top 500 NGOs. O ranking é 
organizado pelo The Global Journal, mídia 
independente baseada em Genebra, Suíça, 
dedicada a questões de governança global e 
política internacional.

“Os funcionários voluntários que compõem 
o Comitê de Sustentabilidade do programa 
Brasilcap Solidário atuam em parceria 
com a área de RSA para gestão do 
programa, mobilização de funcionários 
e estruturações das iniciativas sociais 
realizadas ao longo do ano. Esse grupo foi 
submetido à metodologia de formação do 
Instituto da Criança por meio de conteúdos 
e ferramentas específicas de voluntariado 
para garantir qualidade e inovação nas 
ações, além de potencializar o impacto 
social do programa.”

Pedro Werneck

craque do amanhã

Nadadores do Futuro

Escolinha de vôlei adriana Samuel

INtEGraçãO SOcIaL POr MEIO DO FutEbOL  
EM SãO GONçaLO (rJ) 

crIaNçaS E aDOLEScENtES, ENtrE ELES  
MuItOS DEFIcIENtES, DãO braçaDaS Para O bEM  
EM SãO GONçaLO (rJ) 

NúcLEO DE DEODOrO (rJ) atENDE cErca DE  
100 crIaNçaS POr MêS
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cruz vermelha – Educação Inclusiva Projeto água coletiva – cooperforte e brasilcap

Semana Nacional de Educação Financeira – Semana Enef 

campanha Outubro rosa na companhia

vISIta DOS aLuNOS DO INStItutO N. SENhOra DaS DOrES à GaLErIa DE vaLO-
rES, NO cENtrO cuLturaL baNcO DO braSIL

Luta cONtra EPIDErMóLISE bOLhOSa (EP) Faz PartE Da vIDa  
Da PEquENa NIcOLLE

cONScIENtIzaçãO SObrE PrEvENçãO E DIaGNóStIcO DO câNcEr DE MaMa

cONtrIbuIçãO Da braSILcaP Para LEvar áGua DE qua-
LIDaDE à POPuLaçãO DO SEMIárIDO PErNaMbucaNO

EM DEz aNOS, FOraM bENEFIcIaDaS  
5 MIL PESSOaS

FOraM ENtrEGuES MaIS DE MIL cIStErNaS Para  
caPtar E FILtrar a áGua DaS chuvaS 

construindo no presente   i   experiências de vida
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ação solidária Para  
Moradores de JardiM  
graMaCho

A Brasilcap quer realmente fazer a diferença na 
vida de muitas pessoas. Como parte do trabalho 
que vem sendo realizado pelo programa Brasilcap 
Solidário, a empresa promoveu a Ação de Natal 
no Jardim Gramacho, voltando ao local após 
patrocinar o documentário Lixo Extraordinário, de 
Vik Muniz, que concorreu ao Oscar em 2011 e 
mostrou – em forma de arte – a dura vida dos 
catadores da região.

Nessa ação, a Companhia uniu-se ao Projeto 
Gramachinhos, que mensalmente organiza a 
compra e a distribuição de fraldas, leite, produtos 
de higiene e cestas básicas, entre outros 
materiais. Esse trabalho vem sendo realizado 
desde o fechamento do lixão de Jardim Gramacho, 
quando muitas famílias não foram realocadas e 
permaneceram naquela área.

A atividade realizada contou com a presença 
da atriz Letícia Birkheuer e procurou minimizar 
o sofrimento de 60 famílias muito carentes, 
em condição de vulnerabilidade social, doando 
utensílios de cozinha, panelas, ventiladores, 
fogões e geladeiras. 

brasilCaP ProMove ação 
soCioaMbiental no Parque 
Madureira

Mais de 100 pessoas, entre funcionários da 
Brasilcap, amigos e familiares, participaram 
das ações com as crianças e adolescentes da 
Escolinha de Vôlei de Praia Adriana Samuel e as 
do Craque do Amanhã – projetos apoiados pela 
Empresa –, valorizando a integração pelo esporte 
em prol da conscientização socioambiental.

Nessa verdadeira “gincana” criada pela 
Companhia, os voluntários da Brasilcap e os 
beneficiados dos projetos puderam interagir 
em atividades esportivas como minitorneios 
de futebol e de vôlei de praia, além de brincar 
no Caminho das Águas, jogo de tabuleiro 
gigante sobre a preservação da água no qual os 
participantes foram as peças. Houve também o 
plantio de mudas nos jardins do parque e um Quiz 
Ambiental, com questões sobre o meio ambiente.

Tendo em vista o nosso valor sustentabilidade e 
o objetivo estratégico de fortalecer a cultura e as 
ações de responsabilidade socioambiental, esta 
foi uma iniciativa para promover a integração pela 
educação e esporte entre os colaboradores e os 
jovens beneficiados pelos projetos que apoiamos.

Ao total participaram da iniciativa 120 pessoas, 
sendo 65 colaboradores Brasilcap e seus 
respectivos amigos/familiares e 55 jovens dos 
projetos Escolinha de Vôlei Adriana Samuel e 
Craques do Amanhã.

Por meio desse incentivo, são realizadas as doações – contribuição financeira de apoio às ações volun-
tárias internas ou de atendimentos emergenciais às vítimas de catástrofes da natureza e de apelo social.
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resultados do voluntariado da brasilcap em 2015

38 Iniciativas realizadas

195 colaboradores envolvidos

992 horas voluntariadas

15 Instituições beneficiadas

5.767 Pessoas beneficiadas

A atuação da Brasilcap não se limitou à força 
das campanhas internas de seus voluntários. A 
Companhia também contribuiu externamente para 
uma sociedade mais justa, graças a parceiros ex-
pressivos e atuantes em todo o território nacional. A 
parceria com a Fundação Banco do Brasil (FBB) tem 
sido um exemplo de cidadania. Do total da verba 
destinada a ações socioambientais em 2015, apro-
ximadamente R$ 8 milhões foram direcionados para 
a FBB, para projetos com foco em desenvolvimento 
regional, meio ambiente e educação, beneficiando 
diretamente 17.690 pessoas. 

Dos projetos iniciados em 2015 com foco em meio 
ambiente, destacam-se os projetos relacionados 
com o gerenciamento de resíduos sólidos. Ao to-
do, os 12 projetos de apoio a cooperativas de ca-
tadores de materiais recicláveis nos estados do 
Amazonas e nas regiões Sul e Sudeste receberam 
mais de R$ 1,4 milhão.  

As ações de desenvolvimento regional susten- 
-tável, por sua vez, destinam-se a apoiar projetos 
voltados à geração de trabalho e renda, com fo-
co na inclusão sócio produtiva de cooperativas e 
associações de todo o território nacional, com a 
parceria do Banco do Brasil, envolvendo a Unidade 
de Negócio Sustentável (UNS), superintendências 
e rede de agências. 

Já em educação, o projeto Voluntariado BB é o 
grande protagonista, apoiando ações sociais e 
ambientais desenvolvidas por instituições e enti-
dades de direito privado sem fins lucrativos que 
contam com a atuação voluntária de funcionários 
do BB, ativos ou aposentados. Sob esse aspecto, 
os recursos da Brasilcap foram investidos em 49 
projetos de todas as regiões do Brasil. Três pro-
jetos de inclusão digital também foram apoiados.

alinhaMento CoM os obJetivos de 
desenvolviMento sustentável

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 
(ODS) reforçam a necessidade de acabar com a 
pobreza e de prover educação, saúde, água e sa-
neamento para todos, tópicos que estão presen-
tes nos projetos contratados pela FBB. 

O objetivo da fundação é promover a inclusão 
socioprodutiva, por meio das tecnologias sociais, 
priorizando ações no meio urbano e rural em cin-
co vetores: água, agroecologia, agroindústria, re-
síduos sólidos e educação. Nosso foco é propiciar 
acesso a oportunidades de trabalho e renda, a fim 
de reduzir a pobreza,  além de contribuir para uma 
educação integrada e participativa. 

Portanto, os projetos, de um modo geral, estão 
relacionados com diversas metas dos Objetivos 
do Milênio, desenvolvendo ações, tais como a in-
clusão socioprodutiva, a preservação dos recursos 
hídricos, a recuperação das florestas, o comba-
te ao aquecimento global e a educação inclusiva. 
Atendem públicos menos favorecidos, como cata-
dores de materiais recicláveis, assentados da refor-
ma agrária, quilombolas, extrativistas e indígenas. 

NOSSOS PeqUeNOS vOLUNtáRIOS

construindo no presente   i   experiências de vida
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Cultura seMPre esteve eM Pauta  
nestes 20 anos

Outro pilar da história da líder de capitalização é 
o incentivo à cultura. O apoio da Brasilcap ao ci-
nema, à música, à literatura e ao teatro é notó-
rio a cada ano, com o patrocínio a filmes, DVDs, 
musicais, espetáculos, livros e peças que contam 
a história do nosso país. 

A escolha dos projetos deve se pautar nos itens 
que constam na Lei Rouanet. E, para atingir es-
se objetivo, desenvolvemos uma política e uma 

estratégia de patrocínios, de forma a garantir o 
atingimento adequado dos objetivos da Brasilcap, 
seja no âmbito da sociedade, seja para os clientes 
e/ou parceiros, e do Plano Nacional de Cultura.

Em 2015, a Brasilcap ajudou a viabilizar projetos 
como a exposição “Bracher – pintura e permanên-
cia”; o espetáculo “S´imbora, o musical – a história 
de Wilson Simonal”; a peça “Foi você quem me pe-
diu para eu contar minha história”; e os musicais 
“Across the universe” e “Tributo ao Rei do Pop”; 
além do livro Bibliotecas Brasileiras que inspirou 
este relatório.

PatrOcíNIO LEI rOuaNEt  
artIGO 18

Peça

“Foi você 
quem pediu 

para eu 
contar minha 

história”

“Across the 
universe – 
histórias de 

amor ao som 
de Beatles”

Green Move 
Festival 2015

Bibliotecas 
Brasileiras 
– George 
Ermakoff

“S’imbora, 
o musical 

– a história 
de Wilson 
Simonal”

“Tributo ao 
Rei do Pop – 

this is it”

Musical Show Livro

total 

r$ 4.182.002,55
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ProJeto MeMória hoMenageia 
lélia gonzalez

A Brasilcap, em parceria com a Rede 
de Desenvolvimento Humano (Redeh) 
e a Fundação Banco do Brasil (FBB), 
homenageou Lélia Gonzalez, uma das mais 
conceituadas acadêmicas e ativista da causa 
dos negros e das mulheres.

O projeto que registrou a história da 
antropóloga contou com 20 exposições 
itinerantes, 8 mil almanaques históricos, 
4 mil livros fotobiográficos e 4 mil DVDs 
com o videodocumentário, além do website 
que ficará hospedado no portal do Projeto 
Memória.

A abrangência do projeto é nacional, 
alcançando professores, alunos da 
rede pública de ensino, historiadores e 
formadores de opinião, de forma a difundir 
e valorizar a cultura brasileira. Uma iniciativa 
para contar a história de personalidades 
que tenham contribuído para formação da 
identidade cultural do país.

MUSIcAL SObRe SIMONAL Fez GRANde SUceSSO eM 2015 
cOM O AtOR ícARO SILvA

“tRIbUtO AO ReI dO POP”: GRANdeS SUceSSOS de MIchA-
eL JAckSON POR ROdRIGO teASeR 

construindo no presente   i   experiências de vida
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Desempenho econômico-financeiro 
O desempenho da Brasilcap se reflete nos 
prêmios distribuídos, que ajudaram a realizar 
os sonhos de clientes dos quatro cantos do 
país. Entre os meses de janeiro e dezembro, 
foram entregues mais de R$ 194 milhões, para 
aproximadamente 30 mil títulos contemplados 

A
dimensão econômica da sus-
tentabilidade se refere aos im-
pactos da organização sobre as 
condições econômicas de seus 
stakeholders e sobre os sistemas 
econômicos em nível local, na-

cional e global. Os indicadores econômicos ilustram 
o fluxo de capital entre diferentes stakeholders e os 
principais impactos econômicos da organização so-
bre a sociedade como um todo.

O desempenho financeiro é fundamental pa-
ra compreender uma organização e sua própria 
sustentabilidade. Entretanto, essas informações 
já são normalmente relatadas nas demonstra-
ções financeiras, que podem ser consultadas no 
site da empresa (www.brasilcap.com).

Pelo quinto ano consecutivo, a Brasilcap  
recebeu o Certificado Empresa Cidadã, título con-
ferido pelo Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio de Janeiro (CRCRJ) em reconhecimento às 
boas práticas de responsabilidade socioambien-
tal da Companhia. O Balanço Social Financeiro 
2014 e o Relatório Socioambiental 2014 da em-
presa foram analisados por uma equipe de mes-
tres e doutores da Universidade Federal do Rio  
de Janeiro (UFRJ), que concederam à Companhia 
um dos principais títulos do segmento de RSA. 

Foi a 13.ª edição do certificado, que tem como ob-
jetivo incentivar a elevação da qualidade das infor-
mações publicadas nos relatórios anuais das em-
presas e organizações.

Seguem os relatórios mais concisos e significativos 
acerca dos aspectos econômico-financeiros.

O balanço patrimonial é a principal demonstra-
ção financeira de uma empresa e reflete a po-
sição financeira em um determinado momento. 
Normalmente, o balanço é dividido em duas 
partes,  denominados ativo e passivo e patri-
mônio líquido (PL).

Segundo as definições do mercado, um ativo é 
um bem ou direito de propriedade da empresa, 
que seja avaliável em dinheiro e que represente 
um benefício presente ou futuro para a empresa.

Já o passivo é toda a obrigação/dívida que a empre-
sa tem com terceiros, como contas a pagar, forne-
cedores, impostos e financiamentos.
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ATIVO 31/12/2015 31/12/2014

CIRCULANTE 11.087.066 9.963.901
DISPONÍVEL 817 174

Caixa e Bancos 817 174
APLICAÇÕES 11.068.115 9.944.784

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO 10.249 11.540

Créditos das Operações de Capitalização 10.249 11.540
OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS 3.558 2.435

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.981 3.643

Títulos e Créditos a Receber 36 34
Créditos Tributários e Previdenciários 846 1.886
Outros Créditos 2.099 1.723
DESPESAS ANTECIPADAS 1.346 1.325

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.731.135 3.036.224

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.723.294 3.022.945

APLICAÇÕES 1.839.140 2.316.290

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 884.112 706.598

Créditos Tributários e Previdenciários 127.683 104.486
Depósitos Judiciais e Fiscais 756.429 602.112
DESPESAS ANTECIPADAS 42 57

INVESTIMENTOS 1.228 1.250

Imóveis Destinados a Renda 184 205
Outros Investimentos 1.044 1.045
IMOBILIZADO 2.885 6.035

Imóveis de Uso Próprio 219 239

BALANÇOS PATRIMONIAIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

CONTINUA »

Balanço patrimonial
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ATIVO 31/12/2015 31/12/2014

Bens Móveis 2.144 5.133
Outras Imobilizações 522 663
INTANGÍVEL 3.728 5.994

Outros Intangíveis 3.728 5.994
TOTAL DO ATIVO 13.818.201 13.000.125

» CONTINUAçãO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

 

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014

CIRCULANTE 12.546.444 11.910.215

CONTAS A PAGAR 181.231 155.651

Obrigações a Pagar 35.714 13.290
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 1.836 1.898
Encargos Trabalhistas 2.887 2.405
Impostos e Contribuições 129.146 125.488
Outras Contas a Pagar 11.648 12.570
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM CAPITALIZAÇÃO 10.844 2.555

Débitos Operacionais 10.844 2.555
PROVISÕES TÉCNICAS – CAPITALIZAÇÃO 12.354.369 11.752.009

Provisão para Resgates 11.964.660 11.408.057
Provisão para Sorteios 315.625 264.846
Provisão Complementar de Sorteio 3.274 -
Provisão para Distribuição de Bônus 70.810 79.106
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 829.992 660.915

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 829.992 660.915

CONTAS A PAGAR - 214

Outras Contas a Pagar - 214
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM CAPITALIZAÇÃO - 9.721

Débitos Operacionais - 9.721
OUTROS DÉBITOS 829.992 650.980

Provisões Judiciais 829.992 650.980
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 441.765 428.995

Capital Social 231.264 111.264
Reservas de Lucros 210.501 317.731
TOTAL DO PASSIVO 13.818.201 13.000.125

construindo no presente   I   informação
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A demonstração contábil se destina a evidenciar 
a formação do resultado líquido em um certo pe-
ríodo, por meio do confronto de receitas, custos e 
despesas, apurados segundo o princípio contábil 
do regime de competência.

Embora seja elaborada anualmente para fins le-
gais de divulgação, em geral é feita mensalmente 
para fins administrativos e trimestralmente para 
fins fiscais.

•	 A	receita	bruta	das	vendas	e	serviços,	as	dedu-
ções das vendas, os abatimentos e os impostos;

•	 A	receita	líquida	das	vendas	e	serviços,	o	cus-
to das mercadorias e serviços vendidos e o lu-
cro bruto;

•	 As	despesas	com	as	vendas,	as	despesas	finan-
ceiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais 
e administrativas, e outras despesas operacionais;

•	 O	lucro	ou	prejuízo	operacional,	as	receitas	e	as	
despesas não operacionais;

•	 O	 resultado	 do	 exercício	 antes	 do	 imposto	 de	
renda e a provisão para tal imposto;

•	 As	 participações	 de	 debêntures,	 empregados,	
administradores e partes beneficiárias, e as 
contribuições para instituições ou fundos de as-
sistência ou previdência de empregados;

•	 O	 lucro	ou	prejuízo	 líquido	do	exercício	e	o	seu	
montante por ação do capital social.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido, por ações em reais)

CONTINUA »

 
31/12/2015 31/12/2014

Receitas Líquidas com Títulos de Capitalização 1.133.495 1.147.883

Arrecadação com Título de Capitalização 6.517.235 6.686.687
Variação da Provisão para Resgate (5.383.740) (5.538.804)
Variação das Provisões Técnicas (29.467) (23.561)

Resultado com Outras Provisões Técnicas (29.467) (23.561)
Resultado com Sorteio (230.180) (224.545)

Custo de Aquisição (537.508) (544.622)

Outras Receitas e Despesas Operacionais (15.786) (12.263)

Outras Receitas Operacionais 2.860 1.743
Outras Despesas Operacionais (18.646) (14.006)
Despesas Administrativas (96.993) (87.820)

Pessoal Próprio (39.964) (35.677)
Serviços de Terceiros (17.964) (17.082)
Localização e Funcionamento (19.462) (17.173)
Publicidade e Propaganda (5.072) (3.864)
Publicações (357) (178)

construindo no presente   I   informação

Demonstração do resultado do exercício
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31/12/2015 31/12/2014

Donativos e Contribuições (13.671) (13.598)
Despesas Administrativas Diversas (503) (248)
Despesas com Tributos (45.192) (45.296)

Resultado Financeiro 435.540 324.489

Receitas Financeiras 1.490.901 1.135.290
Despesas Financeiras (1.055.361) (810.801)
Resultado Patrimonial 397 251

Receitas com Imóveis de Renda 419 273
Despesas com Imóveis Destinados a Renda (22) (22)
Resultado Operacional 614.306 534.516

Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes (4) (51)

Resultado antes dos Impostos e Participações 614.302 534.465

Imposto de Renda (145.789) (126.164)
Contribuição Social (103.252) (80.219)
Participação sobre o Lucro (4.801) (3.820)
Lucro Líquido antes da Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 360.460 324.262

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 18.356 -

Lucro Líquido do Exercício 378.816 324.262

Quantidade de Ações 324.000.000 324.000.000
Lucro Líquido por Ação 1,1692 1,0008 

As Notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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BiBlioteca Brasiliana Guita e José MinDlin
—
cidade Universitária de são paulo (Usp), sp
Fundação: 2013
Acervo aprox.: 60 mil volumes
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O valor adicionado significa a agregação de riqueza 
proporcionada pela atividade da empresa e distri-
buída entre seus públicos de interesse. Representa 
a diferença entre as receitas obtidas no ano e os 
bens e serviços adquiridos de terceiros.

 
DESCRIÇÃO 31/12/2015 31/12/2014
1 – Receitas 6.520.156 6.688.657
Receitas com Operações de Título de Capitalização 6.566.133 6.740.233
Devoluções e Cancelamentos (48.898) (53.546)
Prescrição Exigibilidade 2.502 1.698
Receitas não Operacionais 419 272
2 – Variações das Provisões Técnicas (859.949) (663.601)
Juros e Variação Monetária das Provisões Matemáticas (859.949) (663.601)
3 – Receita Líquida Operacional (1–2) 5.660.207 6.025.056
4 – Sorteios e Resgates (5.643.387) (5.786.910)
Despesas com Sorteios e Resgates (5.613.920) (5.763.349)
Provisões de Bônus e Insuficiência de Sorteios (29.467) (23.561)
5 – Insumos Adquiridos de Terceiros (780.975) (749.086)
Materiais, Energia e Outros (54.374) (42.957)
Serviços de Terceiros, Comissões Líquidas (726.601) (706.129)
6 – Valor Adicionado Bruto (3–4–5) (764.155) (510.940)
7 – Depreciação, Amortização e Exaustão (6.404) (5.855)
8 – Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (6–7) (770.559) (516.795)
9 – Valor Adicionado Recebido/Cedido em Transferência 1.490.901 1.135.290
Receitas Financeiras 1.490.901 1.135.290
10 – Valor Adicionado Total a Distribuir (8–9) 720.342 618.495
11 – Distribuição do Valor Adicionado 720.342 618.495
11.1) Pessoal 44.767 39.496
Remuneração Direta 18.612 16.439
Benefícios 4.503 3.655
Encargos 8.251 7.445
Participação sobre o Lucro 4.801 3.820
Outros 8.600 8.137
11.2) Impostos, Taxas e Contribuições 294.232 251.679
Federais 294.111 251.546
Estaduais 16 15
Municipais 105 118
11.3) Remuneração de Capitais de Terceiros 2.527 3.058
Juros 1 636
Aluguéis 2.526 2.422
11.4) Remuneração de Capitais Próprios 378.816 324.262
Dividendos 201.690 97.867
Juros sobre Capital Próprio 18.356 –
Lucros Retidos 158.770 226.395

(Em milhares de reais)
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Distribuição do valor adicionado
As parcelas são geralmente distribuídas entre o 
governo e a sociedade, na forma de pagamen-
tos de impostos federais, estaduais e munici-
pais, financiadores, empregados, acionistas e 
lucros retidos.

As Notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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 reservA De 
cApItAl

reservAs De 
lUcros

 Capital Social Aumento de Capital 
em Aprovação

Doações e 
Subvenções Reserva Legal Outras Reservas 

de Lucros Lucros Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2013  79.054 - 7.552  15.811  167.131 -  269.548 

Aumento de Capital em Aprovação conforme AGO de 17/03/2014 -  32.210 - - (32.210) - -

Aprovação de Aumento de Capital conforme Portaria Susep n.º 5.974, de 06/08/2014  32.210 (32.210) - - -

Pagamento de Dividendos Complementares Referente ao Exercício de 2013 - - - - (66.948) - (66.948)

Transferência para Reserva de Lucros conforme Circular Susep n.º 483/2014 - - (7.552) -  7.552 - -

Lucro Líquido do Exercício - - - - -  324.262  324.262 

Pagamento de Dividendos Antecipados – primeiro semestre de 2014 - - - - - (97.867) (97.867)

Constituição da Reserva Legal - - -  6.442 - (6.442) -

Constituição da Reserva de Lucro - - - -  73.953 (73.953) -

Dividendos Adicionais Complementares - - - -  146.000 (146.000) -

Saldos em 31 de Dezembro de 2014  111.264 - -  22.253  295.478 -  428.995 

Aumento de Capital em Aprovação conforme AGO de 13/03/2015 -  120.000 - - (120.000) - -

Aprovação de Aumento de Capital conforme Portaria Susep n.º 189, de 09/06/2015  120.000 (120.000) - - - - -

Pagamento de Dividendos Adicionais Referente ao Exercício de 2014 - - - - (146.000) - (146.000)

Lucro Líquido do Exercício - - - - -  378.816  378.816 

Pagamento de Dividendos Antecipados – primeiro semestre de 2015 - - - - - (201.690) (201.690)

Juros sobre Capital Próprio - - - - - (18.356) (18.356)

Constituição da Reserva Legal - - -  18.941 - (18.941) -

Constituição da Reserva de Lucro - - - -  139.829 (139.829) -

Saldos em 31 de Dezembro de 2015  231.264 - -  41.194  169.307 -  441.765 

A demonstração das mutações do patrimônio lí-
quido é a demonstração contábil destinada a evi-
denciar, num determinado período, a movimen-
tação das contas que integram o patrimônio da 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

As Notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Demonstração das mutações  
do patrimônio líquido 

empresa. Nela, estão discriminados os saldos no 
início do período; os ajustes de exercícios anterio-
res; as compensações de prejuízos; os lucros dis-
tribuídos; e os saldos no fim do período.
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 reservA De 
cApItAl

reservAs De 
lUcros

 Capital Social Aumento de Capital 
em Aprovação

Doações e 
Subvenções Reserva Legal Outras Reservas 

de Lucros Lucros Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2013  79.054 - 7.552  15.811  167.131 -  269.548 

Aumento de Capital em Aprovação conforme AGO de 17/03/2014 -  32.210 - - (32.210) - -

Aprovação de Aumento de Capital conforme Portaria Susep n.º 5.974, de 06/08/2014  32.210 (32.210) - - -

Pagamento de Dividendos Complementares Referente ao Exercício de 2013 - - - - (66.948) - (66.948)

Transferência para Reserva de Lucros conforme Circular Susep n.º 483/2014 - - (7.552) -  7.552 - -

Lucro Líquido do Exercício - - - - -  324.262  324.262 

Pagamento de Dividendos Antecipados – primeiro semestre de 2014 - - - - - (97.867) (97.867)

Constituição da Reserva Legal - - -  6.442 - (6.442) -

Constituição da Reserva de Lucro - - - -  73.953 (73.953) -

Dividendos Adicionais Complementares - - - -  146.000 (146.000) -

Saldos em 31 de Dezembro de 2014  111.264 - -  22.253  295.478 -  428.995 

Aumento de Capital em Aprovação conforme AGO de 13/03/2015 -  120.000 - - (120.000) - -

Aprovação de Aumento de Capital conforme Portaria Susep n.º 189, de 09/06/2015  120.000 (120.000) - - - - -

Pagamento de Dividendos Adicionais Referente ao Exercício de 2014 - - - - (146.000) - (146.000)

Lucro Líquido do Exercício - - - - -  378.816  378.816 

Pagamento de Dividendos Antecipados – primeiro semestre de 2015 - - - - - (201.690) (201.690)

Juros sobre Capital Próprio - - - - - (18.356) (18.356)

Constituição da Reserva Legal - - -  18.941 - (18.941) -

Constituição da Reserva de Lucro - - - -  139.829 (139.829) -

Saldos em 31 de Dezembro de 2015  231.264 - -  41.194  169.307 -  441.765 
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Os dados do balanço social da Brasilcap refletem os 
esforços depreendidos pela Companhia no campo 
da responsabilidade socioambiental e as contribui-
ções efetivas de sua atuação em prol da sociedade. 

Os recursos investidos no estímulo a projetos 
sociais indicam que a Brasilcap está contribuindo 
eficazmente para o bem-estar e o progresso do 
conjunto da sociedade brasileira.

bAlANço socIAl ANUAl 2015

1 – Base de Cálculo 2015 Valor (mil reais) 2014 Valor (mil reais)

Receita Líquida (RL)  1.133.495 1.147.883

Resultado Operacional (RO) 614.306 534.516

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 19.201 16.768

2 – Indicadores 
Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 2.553 13,30% 0,23% 2.309 13,77% 0,20%

Encargos Sociais 
Compulsórios 8.043 41,89% 0,71% 7.182 42,83% 0,63%

Previdência Privada 401 2,09% 0,04% 290 1,73% 0,03%

Saúde 4.017 20,92% 0,35% 3.352 19,99% 0,29%

Segurança e Medici-
na no Trabalho 23 0,12% 0,00% 20 0,12% 0,00%

Educação 96 0,50% 0,01% 81 0,48% 0,01%

Cultura 2 0,01% 0,00% 139 0,83% 0,01%

Capacitação e 
Desenvolvimento 
Profissional

430 2,24% 0,04% 274 1,63% 0,02%

Creches ou  
Auxílio–Creche 181 0,94% 0,02% 166 0,99% 0,01%

Participação nos Lu-
cros ou Resultados 4.801 25,00% 0,42% 3.820 22,78% 0,33%

Outros 699 3,64% 0,06% 748 4,46% 0,07%

Total – Indicadores 
Sociais Internos 21.246 110,65% 1,88% 18.381 109,61% 1,60%

3 – Indicadores 
Sociais Externos     Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 3.251 0,53% 0,29% 1.992 0,37% 0,17%

Cultura 4.182 0,68% 0,37% 3.378 0,63% 0,29%

Balanço social – modelo ibase
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bAlANço socIAl ANUAl 2015

Saúde e Saneamento 3.000 0,49% 0,26% 2.400 0,45% 0,21%

Esporte 1.000 0,16% 0,09% 800 0,15% 0,07%

Outros 1.455 0,24% 0,13% 1.133 0,21% 0,10%

Total das Contribui-
ções para a Sociedade 12.888 2,10% 1,14% 9.703 1,81% 0,84%

Tributos (excluídos 
encargos sociais) 317.429 51,67% 28,00% 275.950 51,63% 24,04%

Total – Indicadores 
Sociais Externos 317.429 51,67% 28,00% 275.950 51,63% 24,04%

4 – Indicadores 
Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos 
relacionados com a 
Produção/Operação 
da empresa

4.802 0,78% 0,42% 7.083 1,33% 0,62%

Total dos Investi-
mentos em Meio 
Ambiente

4.802 0,78% 0,42% 7.083 1,33% 0,62%

Quanto ao estabele-
cimento de “metas 
anuais” para mini-
mizar resíduos e o 
consumo em geral na 
produção/operação 
e aumentar a eficá-
cia na utilização de 
recursos naturais, a 
empresa:

( X ) não possui metas
( X ) cumpre de 51 a 75%
( X ) cumpre de 0 a 50%
( X ) cumpre de 76 a 100%

( X ) não possui metas
( X ) cumpre de 51 a 75%
( X ) cumpre de 0 a 50%
( X ) cumpre de 76 a 100%

5 – Indicadores do 
Corpo Funcional 2015 2014

N.º de empregados(as) ao fim do exercício 212 210

N.º de admissões durante o exercício 20 30

N.º de empregados(as) terceirizados(as) 414 417

N.º de estagiários(as) 5 6

N.º de empregados(as) acima de 45 anos 64 61

N.º de mulheres que trabalham na empresa 110 109

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 46% 48%

N.º de negros(as) que trabalham na empresa 42 40

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 7,1% 7,4%

N.º de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 8 6

» CONTINUAçãO
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6 – Informações Relevantes quanto ao 
Exercício da Cidadania Empresarial 2015 Metas   2016

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 33,94 33,94

Número total de acidentes de trabalho 0 0

Os projetos sociais e 
ambientais desenvol-
vidos pela empresa 
foram definidos por:

( X ) direção ( X ) direção e 
gerências

( X ) todos(as) 
os(as) 

empregados(as)
( X ) direção ( X ) direção e 

gerências

( X ) todos(as) 
os(as) 

empregados(as)

Os padrões de 
segurança e salubri-
dade no ambiente 
de trabalho foram 
definidos por:

( X ) direção e 
gerências

( X ) todos(as) 
os(as)

empregados(as)

( X ) todos(as) + 
cipa

( X ) direção e 
gerências

( X ) todos(as) 
os(as) 

empregados(as)

( X ) todos(as) + 
cipa

Quanto à liberdade 
sindical, ao direito de 
negociação coletiva 
e à representação 
interna dos(as) 
trabalhadores(as), a 
empresa:

( X ) não se 
envolve

( X ) segue as 
normas da oIt

( X ) incentiva e 
segue a oIt

( X ) não se 
envolve

( X ) segue as 
normas da oIt

( X ) incentiva e 
segue a oIt

A previdência privada 
contempla: ( X ) direção ( X ) direção e 

gerências

( X ) todos(as) 
os(as)

empregados(as)
( X ) direção ( X ) direção e 

gerências

( X ) todos(as) 
os(as)

empregados(as)

A participação dos 
lucros ou resultados 
contempla:

( X ) direção ( X ) direção e 
gerências

( X ) todos(as) 
os(as) 

empregados(as)
( X ) direção ( X ) direção e 

gerências

( X ) todos(as) 
os(as) 

empregados(as)

Na seleção dos 
fornecedores, os 
mesmos padrões 
éticos e de respon-
sabilidade social e 
ambiental adotados 
pela empresa:

( X ) não são 
considerados

( X ) são 
sugeridos ( X ) são exigidos ( X ) não são 

considerados
( X ) são 

sugeridos ( X ) são exigidos

» CONTINUAçãO
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Quanto à participação 
de empregados(as) 
em programas de 
trabalho voluntário, a 
empresa:

( X ) não se 
envolve ( X ) apoia (X) organiza e 

incentiva
( X ) não se 

envolve ( X ) apoia (X) organiza e 
incentiva

Número total de re-
clamações e críticas 
de consumidores(as):

na empresa                     
13.196

no procon                         
10

na Justiça                                     
82

na empresa 
(*1)    14.887            

no procon                         
16

na Justiça                                     
70

% de reclamações e 
críticas atendidas ou 
solucionadas:

na empresa             
100% 

no procon                     
100%

na Justiça                           
11%

na empresa             
100% 

no procon                     
31%

na Justiça                           
11%

Valor Adicionado total a Distribuir (em mil R$): em 2015: 720.342                                      em 2014: 618.495                                                                                                              

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 100,00% 100,00%

Governo 40,85% 40,69%

Colaboradores 6,21% 6,39%

Acionistas 30,55% 15,82%

Terceiros 0,35% 0,49%

Retido 22,04% 36,60%

7 – Outras Informações   

1– Brasilcap Capitalização S/A – CNPJ: 15.138.043/0001–05 – Setor econômico:  seguro, previdência e capitalização  – 
Rio de Janeiro – RJ.
2– Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Denis dos Santos Morais – telefone:  (21) 3804–2271 – e-mail: 
rsa@brasilcap.com.br.
3 – Esta empresa não utiliza mão de obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou explo-
ração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção.
4 – Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente.
5 – Este balanço social segue o modelo sugerido pelo Ibase.
6 – O relatório Informações de natureza social e ambiental foi objeto de revisão de Auditoria Independente, conforme es-
tabelecido na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – n.º 1.003/04
7 – Contador: Jairton Cardoso Guimarães CRC–RJ 077462/O–4

(*1) considerando a estimativa de crescimento da base de clientes (9,7%)
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compromisso 
com o futuro

BiBlioteca MÁrio De anDraDe
—
são paulo, sp
Fundação: 1925
Acervo aprox.: mais de 3,3 milhões de volumes

neste capítulo:

– o futuro se faz no presente
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compromisso com o futuro   I   o futuro se faz no presente

Para o ano de 2016, continuaremos 
incluindo em nosso processo de tomada 
de decisão questões ambientais, sociais e 
de governança que sejam relevantes para 
nossas atividades

rabalhamos com a visão de 
cadeia de valor consideran-
do todas as etapas de nossos 
processos de produção e de 
distribuição que agregam va-
lor a produtos e serviços até 
o cliente, bem como todos os 

elementos de influência direta e indireta não des-
critos na forma de atividade. Isso, por si só, já é 
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processos De Gestão

Gerir estratégia empresarial

acionistas
Missão

visão
valores

planeJaMento estratéGico

órGãos reGulaDores

Gerir orçamento, 
custos, resultados 

e informações 
Gerenciais

prestar assessoria 
societária

prestar 
assessoria 

Jurídica*

administrar 
controles 
internos

Gerenciar 
riscos

Gerir  
responsabili-

dade socioam-
biental

realizar Gestão da 
estratégia

prover 
inteligência 
competitiva

comercializar produtos* administrar 
títulos*

Gerir carteira de 
investimentos*

processos finalísticos

Gerir relacionamento com o cliente*

Gerir portfólio de produtos*

Manter parcerias e canais de venda*

processos De suporte

Gerir pessoas Gerir compras e 
contratações

Gerir serviços 
administrativos e 

infraestrutura

Gerir  
finanças 

administra-
tivas*

Gerir contabilidade/
fiscal

Gerir comunicação 
institucional Gerir tecnologia 

da informação

um desafio constante. Desafio este que aumenta 
quando estabelecemos o compromisso de inserir 
em nossa estratégia as expectativas e demandas 
de todos os públicos de interesse. 

A gestão da responsabilidade social na Brasilcap 
abrange todos os processos e várias vertentes de 
atuação, em equilíbrio permanente de participa-
ção de todos os públicos. 

Cadeia de valor
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Ferramentas escolhidas pela Brasilcap

Para nos apoiar no processo de implementação 
do PSI, optamos por nos orientar segundo ferra-
mentas de gestão nacionalmente reconhecidas: 
os Indicadores Ethos, a Norma Internacional de 
Responsabilidade Social ISO 26000 e as Diretrizes 
para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade 
da Global Report Initiative.

A adesão ao PSI surgiu como oportunidade de 
reflexão para que a Companhia ajustasse a dire-
ção de seus negócios rumo ao desenvolvimento 
sustentável. 

Sabemos que o caminho será árduo, principal-
mente porque precisaremos adequar essa nova 
visão da responsabilidade social ao tamanho de 
nossa empresa e à atividade de capitalização.

Os Princípios de Sustentabilidade em Seguros nos 
dão o apoio necessário para irmos sempre além, 
não só simplesmente reduzindo ou compensando 
os efeitos de nossas atividades, mas conduzindo 
a empresa para a geração de impacto positivo na 
sociedade e no planeta.

Os impactos econômicos indiretos que nosso 
sucesso proporciona permitem que milhares 
de pessoas tenham condição de uma vida mais 
digna e mais feliz, assim como nossos clientes, 
que conseguem, com nossos produtos, realizar 
seus sonhos. 

A capitalização é e continuará sendo um grande 
aliado dos brasileiros para planejar o futuro. Se 
por um lado as famílias têm consumido menos, 
por outro elas têm economizado mais. É exata-
mente aí que a capitalização se torna uma ex-
celente opção, por seu viés de estímulo à disci-
plina financeira. Soma-se a isso a chance de ga-
nhar prêmios que podem mudar a vida de uma  
hora para outra. Assim, a capitalização perma-
nece como uma alternativa fácil e segura em 
todos os cenários econômicos, para todos os 
tipos de bolsos. 

Em 2015, lançamos produtos inovadores e re-
gistramos números expressivos de faturamento, 
sorteios e reservas. Continuamos bastante oti-
mistas em manter os bons resultados no futuro.

VERIFICAÇÃO DOS  
RESULTADOS

PADRONIZAÇÃO  
DOS RESULTADOS  

POSITIVOS

TRATAMENTO  
DOS DESVIOS

DEFINIÇÃO DA META

ANÁLISE DO PROBLEMA

ANÁLISE DAS CAUSAS

ELABORAÇÃO  
DOS PLANOS DE AÇÃO

TREINAMENTO

EXECUÇÃO  
DOS PLANOS DE AÇÃO

DIAGNóSTICOS  
INDICADORES  

EThOS

MONITORAMENTO  
E RELATORIA 

DIRETRIZES PARA ELABORAçãO  
DE RELATóRIOS DE  

SUSTENTABILIDADE GRI

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
DEMANDAS DAS PARTES  

INTERESSADAS  
PSI/ISO 26000
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Aspecto  
material Descrição página/

resposta

Indicadores  
auditados em 
balanço anual 

correlação 
com o psI

Conteúdos padrão gerais

estratégia  
e análise

G4-1 Mensagem do presidente 4-5 1
G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e 
oportunidades 19, 20, 21 1

perfil  
organizacional

G4-3 Nome da organização 14
G4-4 principais marcas, produtos e/ou serviços 16
G4-5 localização da sede da organização 14
G4-6 países onde estão as principais unidades de 
operação ou as mais relevantes para os aspectos da 
sustentabilidade do relatório 

14

G4-7 tipo e natureza jurídica da propriedade 14
G4-8 Mercados em que a organização atua 36
G4-9 porte da organização 29
G4-10 perfil dos empregados 29, 30 x 1
G4-11 percentual de empregados cobertos por acor-
dos de negociação coletiva 29

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da orga-
nização 40, 68

G4-13 Mudanças significativas em relação a porte, 
estrutura, participação acionária e cadeia de fornece-
dores 

14 2

G4-14 Descrição sobre como a organização adota a 
abordagem ou princípio da precaução 44

G4-15 cartas, princípios ou outras iniciativas desen-
volvidas externamente 

4, 45 a 52, 
68 1

G4-16 participação em associações e organizações 29 3

Conforme dito no início deste relatório, este 
Sumário  foi adaptado visando contemplar o atu-
al estágio de implementação da gestão social-
mente responsável da Brasilcap. Optamos por 
citar todos os indicadores da opção Essencial do 
GRI G4, mesmo sabendo que algumas respos-
tas estão apresentadas de forma parcial. Outra 

modificação está na coluna geralmente deno-
minada de Verificação Externa: no nosso caso, 
fazemos referência exclusivamente à auditoria 
realizada pela KPMG Auditores Independentes, 
que auditou não só nossas Demonstrações 
Financeiras como nosso Balanço Social segundo 
o modelo Ibase.

Sumário   I   essencial

Baseado nos indicadores da opção 
essencial do Gri G4
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Aspecto  
material Descrição página/

resposta

Indicadores  
auditados em 
balanço anual 

correlação 
com o psI

aspectos  
materiais  
identificados  
e limites

G4-17 entidades incluídas nas demonstrações finan-
ceiras consolidadas e entidades não cobertas pelo 
relatório 

25

G4-18 processo de definição do conteúdo do relatório 24, 25, 26
G4-19 lista dos temas materiais 28
G4-20 limite, dentro da organização, de cada aspecto 
material 28

G4-21 limite, fora da organização, de cada aspecto 
material 26

G4-22 reformulações de informações fornecidas em 
relatórios anteriores 11

G4-23 Alterações significativas de escopo e limites de 
aspectos materiais em relação a relatórios anteriores 11

engajamento de 
stakeholders

G4-24 lista de grupos de stakeholders engajados pela 
organização 24

G4-25 base usada para a identificação e seleção de 
stakeholders para engajamento 24

G4-26 Abordagem para envolver os stakeholders 26 3 e 4

G4-27 principais tópicos e preocupações levantadas 
durante o engajamento, por grupo de stakeholders

13, 19,  
20, 21, 28, 
29, 32, 33, 
37, 40, 46, 
52, 54, 55, 
56, 59

perfil  
do relatório

G4-28 período coberto pelo relatório 11
G4-29 Data do relatório anterior mais recente 11 4
G4-30 ciclo de emissão de relatórios 11
G4-31 contato para perguntas sobre o relatório ou 
seu conteúdo 10

G4-32 opção da aplicação das diretrizes e localização 
da tabela GrI 11, 69, 70 4

G4-33 política e prática atual relativa à busca de veri-
ficação externa para o relatório 11

Governança

G4-34 estrutura de governança da organização 15 1
G4-37 processos de consulta entre stakeholders e o 
mais alto órgão de governança em relação aos tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

25, 29 3

G4-38 composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês 15

ética e  
integridade

G4-56 valores, princípios, padrões e normas de com-
portamento da organização 12,15 1

G4-57 Mecanismos internos e externos de orientação 
sobre ética e conformidade 

13, 38,  
39, 40

G4-58 – Mecanismos internos e externos para
comunicar preocupações sobre comportamentos
não éticos

15
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Aspecto  
material Descrição página/

resposta

Indicadores  
auditados em 
balanço anual 

correlação 
com o psI

Conteúdos padrão específicos
Categoria econômica

Desempenho  
econômico

G4-DMA Forma de gestão 53 x
G4-ec1 valor econômico direto gerado e distribuído 56, 59 x

impactos econô-
micos indiretos

G4-DMA Forma de gestão

45, 46, 47, 
50, 51, 53, 
45, 46, 47, 
50, 51, 53

x

G4-ec8 Descrição de impactos econômicos indiretos 
significativos

46, 52, 54, 
55 x

Categoria ambiental

energia
G4-eN3 consumo de energia na organização 43, 44
G4-eN6 redução do consumo de energia 43, 44 1

emissões
G4-eN15 emissões diretas de gases de efeito estufa 43, 44
G4-eN19 redução de gases de efeito estufa 43, 44 1

Categoria social – práticas trabalhistas e trabalho decente

emprego
G4-DMA Forma de gestão 30, 31, 32
G4-lA1 Número total e taxas de novas contratações 
e rotatividade de empregados 32 x

saúde e  
segurança no 
trabalho

G4-DMA Forma de gestão 32
G4-lA5 percentual da força de trabalho representada 
em comitês formais de saúde e segurança, compos-
tos de empregados de diferentes níveis hierárquicos, 
que ajudam a monitorar e orientar programas de 
saúde e segurança no trabalho

32

G4-lA7 empregados com alta incidência ou alto risco 
de doenças relacionadas à sua ocupação 32 x

G4-lA8 temas relativos a saúde e segurança cober-
tos por acordos formais com sindicatos 29

treinamento e 
educação

G4-DMA Forma de gestão 30, 31, 32
G4-lA9 Média de horas de treinamento por ano 31, 32 1
G4-lA10 programas para gestão de competências e 
aprendizagem contínua 30 1

G4-lA11 percentual de empregados que recebem 
análises de desempenho 31

igualdade de 
remuneração 
entre mulheres 
e homens

G4-lA13 proporção de salário-base entre homens 
e mulheres, por categoria funcional e por unidades 
operacionais relevantes

29 1

Categoria social – direitos humanos

não  
discriminação

G4-DMA Forma de gestão 32
G4-Hr3 Número total de casos de discriminação e 
medidas corretivas tomadas 32

Sumário GRI   I   essencial
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Aspecto  
material Descrição página/

resposta

Indicadores  
auditados em 
balanço anual 

correlação 
com o psI

liberdade de 
associação e 
negociação 
coletiva

G4-DMA Forma de gestão 29
G4-Hr4 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 significativo e as medidas tomadas para apoiar 
esse direito

29 1 e 2

trabalho infantil

G4-DMA Forma de gestão 40
G4-Hr5 operações e fornecedores identificados 
como de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir para a 
efetiva erradicação do trabalho infantil

40 1 e 2

trabalho forçado 
ou análogo ao 
escravo

G4-DMA Forma de gestão 40
G4-Hr6 operações e fornecedores identificados 
como de risco significativo para a ocorrência de 
trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas 
tomadas para contribuir para a eliminação de todas 
as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

40 1 e 2

Categoria social – sociedade

combate  
à corrupção

G4-DMA Forma de gestão 33
G4-so4 comunicação e treinamento em políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 33 1

políticas  
públicas

G4-so6 políticas de contribuições financeiras para 
partidos políticos, políticos ou instituições

não apli-
cável

conformidade

G4-so8 valor monetário de multas significativas e 
número total de sanções não monetárias aplicadas 
em decorrência da não conformidade com leis e regu-
lamentos

13 x 1

Categoria social – responsabilidade pelo produto

rotulagem  
de produtos e  
serviços

G4-DMA Forma de gestão 16, 17, 37, 
38, 39

G4-pr3 tipo de informação sobre produtos e servi-
ços exigido por procedimentos de rotulagem 16,17

 G4-pr5 resultados de pesquisas de satisfação do 
cliente 38, 39 x 1

G4-Fs15 políticas para um justo desenvolvimento e 
venda de produtos e serviços financeiros 37

portfólio  
de produtos

G4-DMA Forma de gestão 19, 20, 21
Fs2 procedimentos para avaliação e classificação de 
riscos ambientais e sociais nas linhas de negócios 19,20,21 1 e 2

Fs6 porcentagem da carteira de linhas de negócios 
por região específica, por porte (ex. micro/pequena e 
média/grande) e por setor.

36

privacidade  
do cliente

G4-DMA Forma de gestão 39
G4-pr8 total de queixas comprovadas relativas a vio-
lação de privacidade e perda de dados de clientes 39
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