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Capitalização 
 
O novo marco regulatório na prática 
 

Um dos fatos mais relevantes do período foi o fim do 

prazo de adaptação dos títulos de capitalização ao novo 

marco regulatório, encerrado em 28 de abril. Na data-

limite, 100% das empresas tinham se enquadrado às 

novas normas e mais de 400 novos produtos já atendiam 

aos requisitos dos planos-padrão definidos, evidenciando, 

mais uma vez, a capacidade do mercado de responder a 

desafios com agilidade. Não foi tarefa simples, uma vez 

que o processo exigiu a modificação de rotinas e sistemas 

em um prazo considerado curto, de apenas 240 dias, 

após dois anos de intensas discussões sobre o normativo, 

período durante o qual muitas empresas se mantiveram 

em compasso de espera. A partir de agora, a expectativa 

da FenaCap é de que o mercado inicie um novo ciclo de 

crescimento, com muitos lançamento de produtos, em 

particular das recém-criadas modalidades Instrumento 

de Garantia e Filantropia Premiável. Ainda que já fossem 

comercializadas sob o guarda-chuva das modalidades 

Tradicional e Incentivo, respectivamente, essas duas 

linhas de produtos agora têm regras próprias, o que 

confere mais segurança jurídica às operações e mais 

transparência às relações de consumo, tornando o 

ambiente de negócios muito favorável.  

 

Esse clima de otimismo foi reforçado pelo desempenho 

da arrecadação no primeiro trimestre, quando o mercado 

avançou 8,1% em comparação a igual período do ano 

passado. Mesmo que esse comparativo tenha por base o 

primeiro trimestre de um ano desafiador como foi o de 

2018, de baixo crescimento, o resultado aponta para uma 

retomada, com ofertas de novas soluções de negócios 

com sorteios. 

 

 
 

Estímulo à inovação  
 

O mercado  de Capitalização muitas vezes é percebido 

como um segmento tradicional do ponto de vista 

tecnológico. Porém, nos últimos anos, não é esse o 

cenário predominante. Houve muitos avanços e a própria 

agilidade em desenvolver soluções para novas demandas 

dos consumidores tem se apoiado em ferramentas típicas 

do ambiente digital. Com o novo marco regulatório, 

alinhado com as expectativas da nova Superintendente 

da Susep, as empresas de capitalização preparam 

inovações não só em produtos e processos operacionais, 

como em novas formas de comercialização e 

relacionamento.  

 

Em linha com a agenda econômica e social do 
País 
 

O presidente da Brasilap, Marcelo Farinha, assumiu o 

comando da FenaCap em abril e, além de trazer na 

bagagem seus 32 anos de atuação no Banco do Brasil, 

parte deles como diretor de Finanças da instituição, 

estabeleceu como prioridade consolidar a importância 

dos títulos de capitalização na agenda econômica e social 

do País, ampliando o conhecimento sobre o setor e o 

diálogo com a sociedade. Por meio de uma conduta 

colaborativa, faz parte das diretrizes da Federação 

estreitar o relacionamento com o órgão regulador, de 

modo a promover o contínuo aprimoramento do marco 

regulatório, considerado fundamental para o crescimento 

sustentável do mercado de capitalização.  
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