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RECEITA DA CAPITALIZAÇÃO ATINGE R$ 10,3 BILHÕES NO PRIMEIRO SEMESTRE 

  

Rio de Janeiro, 13/08/2018 - O segmento de Títulos de Capitalização, representado 

pela FenaCap (Federação Nacional de Capitalização), registrou crescimento de 

5,6% entre os meses de janeiro e junho, em comparação ao mesmo período de 

2017, alcançando um faturamento global de R$ 10,3 bilhões. No mesmo 

período, o valor relativo aos resgates parciais e finais de clientes de títulos de 

capitalização atingiu R$ 8,6 bilhões, um recuo de 7,4% em relação ao primeiro 

semestre de 2017. 

  

"Os resultados do primeiro semestre confirmam tendência verificada desde o 

início do ano, quando identificamos uma mudança de comportamento do 

consumidor na direção de adiar planos de consumo e manter algum dinheiro 

guardado como reserva para usar somente no caso de alguma emergência 

financeira. Notamos uma posição mais cautelosa, em vista de um cenário 

econômico ainda desafiador para as famílias", avalia Marcos Coltri, presidente 

da FenaCap. 

  

As provisões técnicas - montante correspondente a recursos de títulos de 

capitalização ativos - somaram R$ 29,2 bilhões, avanço de 2,9% no em relação 

ao primeiro semestre do ano anterior. 

  

Prêmios em sorteios 

  

Em todo o país, foram entregues R$ 540,5 milhões em sorteios no período, o 

que equivale ao pagamento de R$ 4,2 milhões de prêmios em dinheiro, por dia 

útil, para clientes com títulos de capitalização sorteados. 

  

Destaque para região Centro-Oeste 

  

Todas as regiões contribuíram para a performance positiva do segmento de 

títulos de capitalização no primeiro semestre de 2018. No ranking geral, a 

região Centro-Oeste foi a que mais cresceu, registrando uma receita de R$ 818 

milhões e crescimento de 4,31%.  A região também se destacou na distribuição 

de prêmios: foram R$ R$ 53,5 milhões, um aumento de 46,87%. 

  

  

  

 


