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Capitalização 
 
Arrecadação avança com novas 
modalidades  
 

Em vigor desde abril, o novo marco regulatório da 

Capitalização já produziu efeitos: a arrecadação das novas 

modalidades alcançou R$ 577,0 milhões no último 

trimestre, contribuindo para que o mercado fechasse o 

semestre com uma receita global R$ 11,5 bilhões, avanço 

de 11,5% em relação a igual período de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse bom desempenho se refletiu no volume das reservas 

técnicas, que atingiram R$ 30,3 bilhões no primeiro 

semestre, com crescimento de 3,7% em comparação ao 

primeiro semestre de 2018. Associado à queda no 

volume de resgates, que recuou 1%, ficando em R$ 8,7 

bilhões,  esse indicador demonstra que as pessoas 

continuam adiando planos de consumo e mantendo suas 

economias guardadas por mais tempo.  Os prêmios pagos 

em sorteios atingiram R$ 570,5 milhões, o equivalente à 

distribuição de R$ 4,6 milhões por dia útil do período.  

 
Novos produtos  
 

Na data-limite para adaptação à nova regulamentação, 

fixada pela Susep em 28 de abril, 100% das empresas 

estavam enquadradas e algumas centenas de produtos 

foram lançados, reafirmando o comprometimento e a 

capacidade do mercado de responder com agilidade às 

demandas do órgão regulador e da sociedade.  

 

Ainda que o cenário econômico permaneça desafiador, a 

expectativa para o segundo semestre é positiva, em razão 

do novo marco regulatório, que tornou o ambiente de 

negócios mais favorável. Com mais segurança jurídica 

para as empresas e mais transparência nas relações de 

consumo, a perspectiva é de abertura de novas 

oportunidades de mercado.  

 

Transformação digital 
 

Estruturado tanto na dimensão regulatória quanto na de 

governança,  o mercado se volta para um novo ciclo de 

desenvolvimento, desta vez baseado na inovação e na 

transformação digital, com intensificação do uso de IA e 

Analytics1, por exemplo.  Esse é eixo em torno do qual as 

empresas deverão concentrar seus investimentos nos 

próximos anos, com lançamentos de novas soluções de 

negócios, capazes de proporcionar bem-estar para as 

famílias, alavancar outros segmentos econômicos e 

apoiar iniciativas do Terceiro Setor. 
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Destaques dos Segmentos 

1 Campo abrangente e multidimensional que se utiliza de técnicas matemáticas, estatísticas, de modelagem preditiva e machine learning para 
encontrar padrões e conhecimento significativos em dados. 

ARRECADAÇÃO - 2º trimestre de 2019 

Mês 
Filantropia 
Premiável 

Instrumento de 
Garantia 

TOTAL 

abr-19 22.602.173 36.522.945 59.125.118 

mai-19 151.101.821 74.507.506 225.609.327 

jun-19 133.600.924 158.634.875 292.235.799 

TOTAL 307.304.918 269.665.326 576.970.244 

82,4% 

4,6% 

2,7% 
7,6% 

2,7% 

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA POR 
MODALIDADE 
(jan a jun/2019) 

Tradicional Popular

Instrumento de Garantia Incentivo

Filantropia Premiável

Fonte: SUSEP (SES) 
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Os 90 anos da Capitalização no Brasil 
 

Como parte de suas ações de relacionamento institucional, a FenaCap desenvolveu um projeto para comemorar os 90 

anos da capitalização no Brasil, completados em 4 de setembro de 2019. A iniciativa envolve, entre outras atividades, o 

lançamento de um vídeo institucional a ser exibido nos perfis da Federação no Facebook, Linkedin, Instagram e Youtube; 

uma sequência de entrevistas especiais na rádio CNseg e ações proativas na imprensa.  
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1 Campo abrangente e multidimensional que se utiliza de técnicas matemáticas, estatísticas, de modelagem preditiva e machine learning para encontrar padrões e 
conhecimento significativos em dados. 


