
O Ourocap Fiador* é o título de capitalização que 
funciona como uma garantia de aluguel, facilitando 
sua vida na hora da locação do imóvel. Além disso, 
com ele você concorre a sorteios e, no fim da 
vigência, recebe de volta 100% do valor pago.

Se você não encontrar aqui a resposta para suas 
dúvidas, entre em contato com a Central de 
Atendimento da Brasilcap pelo 0800 729 0800.

Faz diferença ter 
Ourocap Fiador
na hora de alugar
um imóvel. 

Ourocap Fiador
Cartilha
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Escolha o imóvel que você quer alugar. 

Ao optar pelo Ourocap Fiador, defina com o 
locador a caução do título como a garantia que será 
utilizada.

Estabeleça com o locador o valor da garantia de 
aluguel / caução (que pode ser somente o valor do 
aluguel ou, então, o aluguel somado às taxas de luz, 
condomínio, gás, IPTU etc, por exemplo). Se achar 
necessário, faça uma simulação na agência BB mais 
próxima.

Providencie os documentos necessários (consulte 
a relação nas páginas 11, 12, 13 e 14 desta cartilha). 

Com os documentos em mãos, dirija-se à agência 
BB mais próxima para efetuar o pagamento do seu 
Ourocap Fiador. 

Aguarde a análise da documentação 
(aproximadamente 7 dias úteis)*.

Estando tudo ok, basta imprimir o seu Certificado 
de Caução, disponível nas agências BB. E pronto: 
sua locação está garantida**!

Sete passos para você alugar o seu imóvel

*Para que a análise aconteça em 7 dias úteis, todos os documentos devem ser preenchidos corretamente, assinados, com firmas de 
locador e locatário reconhecidas. Caso haja alguma irregularidade – erro ou falta de documento –, a contagem do tempo determinado 
para a análise da documentação precisará ser interrompida, e só será retomada quando houver a resolução da pendência.
**A vigência do título inicia na data do pagamento único. 2



Para o locatário:

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Não precisa de fiador.

Dispensa aprovação de crédito e comprovação de renda.

Locador e locatário negociam juntos o valor da caução, 
que funciona como a garantia de aluguel.

Seu dinheiro é devolvido com correção ao final da 
vigência do título, após a liberação da caução.

Você concorre a prêmios em dinheiro nos sorteios 
mensais.

Velocidade na transação e menos burocracia.

Se o título tiver a caução liberada, poderá ser utilizada 
como garantia para outra locação, desde que locador e 
locatário estejam de acordo.

Em caso de dúvidas, locatário tem à disposição a
Central de Atendimento da Brasilcap (0800 729 0800).

Vantagens do Ourocap Fiador 
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Para o locador:

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Locador e locatário negociam juntos o valor da caução, 
que funciona como a garantia de aluguel.

Velocidade na transação e menos burocracia.

Possibilidade de negociar com o locatário qualquer valor 
como garantia.

Certeza de eventual ressarcimento até o limite negociado.

Substitui adequadamente e com vantagens a figura do 
fiador, do seguro, da carta de fianças e o depósito bancário.

Credibilidade da marca BB à frente de todo o processo 
relacionado ao produto.

Em caso de dúvidas, locador tem à disposição a
Central de Atendimento da Brasilcap (0800 729 0800).
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1- O que é o Ourocap Fiador?

2- Quem pode adquirir o Ourocap Fiador?

3- Qual o meio de pagamento do Ourocap Fiador?

É um título de capitalização de pagamento único que 
substitui a garantia locatícia nos contratos de aluguel; com 
ele você não precisa de fiador para garantir a locação do 
imóvel. 

O valor do pagamento único pode variar de R$ 2 mil a R$ 
30 mil, e é negociado entre locador e locatário. Caso o 
valor acordado seja maior, novos títulos de capitalização 
poderão ser vinculados como complemento. Basta que 
você e o locador negociem.

E você, como titular, ainda concorre a um sorteio por mês, 
de mais de 23 vezes o valor do pagamento único, durante a 
vigência do título, que é de 30 (trinta) meses.

Para adquirir um ou mais títulos de capitalização Ourocap 
Fiador é preciso ser correntista do Banco do Brasil, Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica.

O Ourocap Fiador pode ser adquirido por meio do débito 
em conta corrente.

Tire suas dúvidas aqui 
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4- O que é necessário para eu fazer meu Ourocap 
Fiador?

5- E se houver algum problema com a 
documentação?

6- Como calcular o valor do pagamento único do 
meu Ourocap Fiador?

Basta definir com o locador o valor da caução e, então, ir a 
uma agência para preencher a Proposta/Ficha de Cadastro 
e o formulário Notificação de Caução. Vale lembrar que 
todos os dados (tanto do locatário, quanto do locador e do 
imóvel a ser alugado) precisam estar corretos e atualizados 
e as assinaturas em ambos os documentos devem ter suas 
firmas reconhecidas por semelhança. 

E aí, após o pagamento único do Ourocap Fiador, que, 
para sua comodidade, é feito por meio de débito em sua 
conta corrente, será realizada a análise e aprovação dos 
documentos. Com isso, a confirmação da caução será 
comprovada, com a emissão de um Certificado de Caução.

Não se preocupe. Se após o período de análise for 
verificado que a documentação tem alguma irregularidade, 
você será comunicado pela sua Agência BB e poderá 
efetuar a regularização da pendência.

O pagamento único é composto pelo valor da caução 
somado à cota de administração e à cota de sorteio. O 
valor da caução representa 87,40%; a cota de 
administração é de 11,9349%; e os restantes 0,6651% 
referem-se à cota de sorteio.

Para chegar ao valor do título, basta multiplicar o valor da 
caução pelo fator calculado por FATOR= 100/87,4.
Por exemplo: você e o locador acordaram que o valor da 
caução é R$10 mil.
Valor do título = 10.000 X 100/87,4 = R$ 11.442,00*
*Para efeito de cálculo do valor do título, o sistema arredondará os centavos até a unidade de real 
imediatamente superior.
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7- E se o valor do meu pagamento único for maior 
do que o máximo (R$ 30 mil) estipulado?

8- Como alterar os dados cadastrais do locador?

9- Em quais situações é possível a liberação da 
caução?

10- Como liberar a caução?

Não tem problema. Caso o valor da caução ultrapasse os 
R$ 30.000,00, basta que você e o locador negociem e 
novos títulos de capitalização poderão ser vinculados para 
a complementação do valor.  
Por exemplo: você e o locador acordaram que o valor da 
caução é R$ 79 mil.
Valor do título = 79.000 X 100/87,4 = R$ 90.389,02*
Como os valores mínimo e máximo são R$ 2 mil e R$ 30 
mil respectivamente, serão necessários 2 títulos de R$ 30 
mil, 1 título de R$28.000,00 e 1 título de R$ 2.390,00.
*Para efeito de cálculo do valor do título, o sistema arredondará os centavos até a unidade de real 
imediatamente superior.

É simples. O locador deve preencher o formulário de 
alteração, que está disponível nas agências BB. Depois, ele 
deve assinar esse formulário, reconhecer firma e entregar 
em qualquer agência BB, apresentando original e cópia de 
documento referente ao dado alterado.

A caução pode ser liberada a qualquer tempo, desde que 
haja acordo entre as partes (locador e locatário), com 
assinatura e firma reconhecida do locador e locatário. Ou, 
então, mediante solicitação judicial. 

Basta entregar em qualquer agência BB o formulário de 
Solicitação de Liberação de Caução, preenchido e assinado 
por locador e locatário, com reconhecimento de firma em 
cartório por autenticidade, além da documentação 
previamente solicitada. 
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11- O que é necessário para vincular uma nova 
caução?

12- Como solicitar o valor do resgate 
antecipadamente?

13- Quando e como o valor do resgate ficará 
disponível?

14- Quando e como são realizados os sorteios?

O titular só poderá vincular seu título Ourocap Fiador a uma 
nova caução quando o título estiver livre de caução. Após a 
liberação, basta definir o valor da nova caução, verificar se 
há necessidade de adquirir mais títulos para cobrir o novo 
valor e, então, preencher o formulário de solicitação de 
vinculação de nova caução em uma agência BB, conforme 
orientação do funcionário.

A solicitação do resgate só poderá ser realizada após a 
liberação da caução do título. Para isto, o cliente deve se 
dirigir à agência BB, com o formulário específico para essa 
liberação. Após análise da documentação, que leva em torno 
de sete dias úteis, Pessoas Físicas devem entrar em contato 
com a Central de Atendimento da Brasilcap (0800 729 0800); 
Pessoas Jurídicas realizam esse procedimento nas agências 
BB. 

Existem duas formas: caso não haja pendência entre locador 
e locatário, assim que o documento de liberação de caução 
for aprovado, o valor estará liberado para a realização de 
uma nova vinculação de caução ou para resgate do titular. 
Para este último caso, Pessoa Física poderá solicitar através 
da Central de Atendimento da Brasilcap (0800 729 0800). 
Pessoa Jurídica deve fazer a solicitação nas agências BB.

Os sorteios acontecem na primeira 4ª feira de cada mês e os 
resultados dos sorteios se baseiam na extração dos 5 
primeiros prêmios da Loteria Federal do Brasil. Você vê mais 
detalhes nas Condições Gerais do Ourocap Fiador, 
disponíveis no Portal BB e na Internet Brasilcap.
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15- Se eu for sorteado, como saberei? 

16- E se eu for sorteado, como recebo o prêmio? 

17- Se eu for sorteado, meu título continua 
concorrendo nos próximos sorteios?

18- Onde posso consultar os resultados dos 
sorteios para saber se fui sorteado?

19- Os prêmios e resgates estão sujeitos à 
retenção de Imposto de Renda?

Você receberá uma correspondência emitida pela 
Brasilcap, informando sobre a contemplação. Se quiser, 
também pode acompanhar os números sorteados no site 
da Brasilcap, em Resultados dos Sorteios.

O valor do prêmio é creditado na sua conta corrente 
cadastrada. Por isso, é importante manter seus dados 
atualizados. Caso contrário, é só entrar em contato com a 
Central de Atendimento da Brasilcap (0800 729 0800) ou 
com sua agência BB.

Sim. O título continua concorrendo a prêmios nos sorteios 
até o fim da vigência, desde que não tenha sido utilizada a 
caução.

As informações estão disponíveis no site da Brasilcap, no 
Portal BB, nas agências BB e na Central de Atendimento 
da Brasilcap (0800 729 0800).

Sim, os sorteios estão sujeitos à retenção de 30% na fonte. 
Já no resgate, a incidência é de 20% sobre o rendimento.
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Manter caução

Utilizar caução

Vincular nova caução

Liberar caução

Comprar novos títulos para a caução

O locador, no caso de venda do imóvel, poderá transferir a 
caução ao novo proprietário.

No caso de utilização da caução, você terá direito a um 
eventual excedente entre o valor a ser pago ao locador e o 
somatório dos valores líquidos de resgate dos títulos 
caucionados e resgatados para pagamento. Com o fim do 
contrato de aluguel, os títulos não usados para pagamento ao 
locador serão liberados  automaticamente. Enquanto os títulos 
não forem resgatados, você continuará participando dos 
sorteios.

Você poderá vincular seu título Ourocap Fiador a uma nova 
caução, desde que o mesmo esteja livre de caução.

Você e o locador podem, em comum acordo, solicitar a 
liberação da caução, mediante assinatura reconhecida de 
ambas as partes em formulário específico. E aí, com a liberação 
da caução, você poderá solicitar o resgate do título, optar por 
manter o título vigente ou, ainda, vincular uma nova caução.

O prazo da caução está limitado ao período de vigência do seu 
Ourocap Fiador. Após este prazo, você e o locador podem 
renegociar uma nova caução, por meio da compra de outro 
título.

Como manter, utilizar, vincular, liberar
 ou renovar a caução 
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Os formulários abaixo estão disponíveis para 
preenchimento e impressão em qualquer
agência BB:

» 

» 

» 

» 

» 

Proposta / Ficha de Cadastro

Notificação de Caução

Alteração de Cadastro de Locador

Substituição do Locador*

Substituição do Locatário*

Formulários para aquisição e utilização
do Ourocap Fiador 

*Após realizar alterações em uma Caução do tipo ‘Substituição de Locatário’ ou ‘Substituição 
de Locador’, a Brasilcap gerará um novo Certificado de Caução ao locador. Este documento 
estará disponível em qualquer agência BB.

» 

» 

» 

» 

Utilização de Caução 

 Liberação de Caução 

Vinculação de Nova Caução

Certificado de Caução (confirmação 
da garantia locatícia)
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Documentos do locatário:

Se pessoa física:
» 

» 

» 

Se pessoa jurídica:
» 

» 

» 

» 

» 

CPF

Carteira de identidade ou passaporte (número único de 
Identificação)

Comprovante de residência (não anterior a 3 meses)

CNPJ

Contrato social e todas as alterações (até a última) ou 
estatuto (assembléia geral ordinária que consolide a última 
versão do estatuto, e última ata de eleição de diretoria)

Outros documentos societários competentes, se for o caso

Carteira de identidade e CPF dos sócios (caso de Ltdas e 
pessoas jurídicas individuais)

Comprovante de residência dos sócios – para empresas 
LTDA ou carteira de identidade dos diretores - para S/A  

Documentos necessários para efetivação
de venda 
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Documentos do locador:

Se pessoa física:
» 

» 

» 

Se pessoa jurídica:
» 

» 

» 

» 

» 

CPF

Carteira de identidade ou passaporte (número único 
de identificação)

Comprovante de residência (não anterior a 3 meses)

CNPJ

Contrato social e todas as alterações (até a última) ou 
estatuto (assembléia geral ordinária que consolide a última 
versão do estatuto, e última ata de eleição de diretoria)

Outros documentos societários competentes, se for o caso

Carteira de identidade e CPF dos sócios (caso de Ltdas e 
pessoas jurídicas individuais)

Comprovante de residência dos sócios – para empresas 
LTDA ou carteira de identidade dos diretores - para S/A 
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Documentos do Representante Legal:

Se pessoa física:
» 

» 

» 

» 

Se pessoa jurídica:
» 

» 

» 

» 

» 

» 

CPF

Carteira de identidade ou passaporte (número único de 
identificação)

Comprovante de residência (não anterior a 3 meses)

Procuração com firma reconhecida por semelhança, do 
outorgante e do representante

CNPJ

Contrato social e todas as alterações (até a última) ou 
estatuto (assembléia geral ordinária que consolide a última 
versão do estatuto e última ata de eleição de diretoria)

Outros documentos societários competentes, se for o caso

Carteira de identidade e CPF dos sócios (caso de Ltdas e 
pessoas jurídicas individuais)

Comprovante de residência dos sócios – para empresas 
LTDA ou carteira de identidade dos diretores - para S/A     

Procuração com firma reconhecida por semelhança, do 
outorgante e do representante.
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Central de Atendimento
0800 729 0800

brasilcap.com.br

bb.com.br

Ourocap Fiador: Processo Susep nº 15414.002429/2009-93. Um produto da Brasilcap Capitalização S.A., CNPJ 15.138.043/0001-05, 
comercializado pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.. A aprovação deste título pela SUSEP não implica, por parte 
da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. O 
consumidor poderá consultar a situação cadastral da BB Corretora no sítio www.susep.com.br, por meio do número de seu registro na 
SUSEP (058907.1.006719-9), CNPJ (27.833.136/0001-39) ou nome completo. A contratação de qualquer produto está vinculada à 
disponibilidade de séries emitidas pela Brasilcap Capitalização S.A.. Portfólio sujeito a alterações sem aviso prévio.
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