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Capitalização 
 
Novas ofertas, mais competitividade  
 

Com tendência de alta desde o início do ano, a receita do 

setor de capitalização cresceu 12,1% até setembro, 

alcançando R$ 17,4 bilhões. Ainda que o cenário 

econômico permaneça desafiador, a consolidação de um 

quadro de inflação e juros baixos torna os títulos de 

capitalização mais competitivos em relação a outros 

instrumentos de captação de recursos, o que explica, em 

parte, os resultados positivos do período.  

 

O bom desempenho das duas novas modalidades 

Instrumento de Garantia e Filantropia Premiável – que 

registraram arrecadação de R$ 854,6 milhões e R$ 816,0 

milhões, respectivamente – também vem impulsionando 

o desempenho do mercado. O primeiro permite 

substituir o fiador nos contratos de aluguel de imóveis e 

serve como garantia para contratos de qualquer 

natureza, inclusive financiamentos. O título de Filantropia 

Premiável é destinado a pessoas que desejam apoiar uma 

instituição filantrópica. Ambos oferecem sorteios de 

prêmios em dinheiro.  

 

Para se ter uma ideia do que representou a 

regulamentação do título de capitalização voltado para a 

filantropia, cuja comercialização se iniciou no dia 28 de 

abril, basta dizer que o repasse de recursos das vendas do 

produto para as instituições parceiras, no fim da vigência, 

atingirá cerca de R$ 250 milhões em apenas cinco meses. 

Com mais segurança jurídica, o mercado entrou com 

força no segmento; praticamente todas as associadas da 

FenaCap estão oferecendo esse tipo de solução.  

 

O novo marco regulatório estimulou o lançamento de 

produtos em ambiente digital, como parte de uma 

estratégia adotada pelas empresas para a melhoria da 

experiência dos clientes e aumento da competitividade 

dos títulos de capitalização. O investimento em novas 

tecnologias, em sintonia com a jornada de compra em 

ambiente digital, faz parte dessa estratégia e deverá se 

intensificar ainda mais nos próximos anos.  

 

O resultado acumulado até setembro mostra, ainda, que 

as empresas do setor distribuíram R$ 870 milhões em 

sorteios para clientes contemplados de todo o País. O 

valor representa um crescimento de 1,2% em relação ao 

mesmo período de 2018 e ao pagamento de R$ 4,6 

milhões de prêmios em dinheiro por dia útil, até 

setembro. Os resgates finais e antecipados ultrapassaram 

R$ 13,7 bilhões, registrando um crescimento de 4,4%. E o 

volume das reservas técnicas, constituídas pelos recursos 

de clientes com títulos de capitalização ativos, cresceu 

3,9%, fechando o período em R$ 30,5 bilhões. 
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