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CAPITALIZAÇÃO 
 

JURISPRUDÊNCIA 

Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000249-23.2012.8.19.0002  
APELANTE: Neusa Lessa Moreira de Sousa  
APELADOS: Bradesco Vida e Previdência S/A e Outros  
RELATORA: Des. Mabel Meira de Vasconcellos 

Ementa 

Apelação Cível. Relação de consumo. Aplicação das regras do Código de Defesa do 
Consumidor. 
Alegação de cobranças indevidas, referentes a diversos contratos, assinados sob fraude e coação. 
Ausência de comprovação dos danos. Títulos de capitalização e previdência privada resgatados pela 
parte autora. Devolução pela instituição financeira de valores, após reclamação administrativa. 
Inexistência de cobrança em duplicidade, uma vez que a rubrica ‘V. Fácil Tar Men’ refere-se à tarifa 
bancária regular, devida pela utilização dos serviços. Ônus da parte autora em comprovar os fatos 
constitutivos de seu direito, ainda que minimamente. Artigo 333, I do CPC. Dano moral não 
configurado. Desprovimento do recurso. 

Fonte: www.tjrj.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002017-12.2010.8.19.0080  
APELANTE: Banco Bradesco S/A  
APELADO: José Corsino Vieira  
RELATORA: Des. Leila Albuquerque 

Ementa 

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Título de Capitalização.  
Narra o Autor negativa do Réu em efetuar o pagamento de dinheiro aplicado em investimento de 
título de capitalização. Incidência do Código de Defesa do Consumidor que não afasta o Autor de 
comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. O próprio demandante junta aos autos 
cópia de recibo de adesão a contrato de seguro educacional. Reforma da sentença para julgar 
improcedente o pedido inicial. Recurso a que se dá provimento. 

Fonte: www.tjrj.jus.br 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

RECURSO INOMINADO Nº 4019087-57.2013.8.26.0602 
RECORRENTE: Caixa Capitalização SA 
RECORRIDA: Ana Carolina Feres Baena 
RELATOR: Des. Emerson Tadeu Pires de Camargo 

Ementa 
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Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. 
Título de capitalização adquirido por genitora falecida. Homologação de formal de partilha e 
expedição de alvará para saque da importância aplicada. Reaplicação de saldo em outro título da 
capitalização ante à inércia do adquirente. Dever de notificação. Condenação em obrigação de fazer. 
Recurso. Ausência de prejuízo de ordem moral suportado pelas herdeiras. Mero aborrecimento. Dano 
moral não configurado. Recurso parcialmente provido. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

APELAÇÃO Nº 0056689-46.2008.8.26.0564 
APELANTE: Emerson de Paula 
APELADO: Banco Itaú Cartões S/A 
RELATOR: Des. William Marinho 

Ementa 

Declaratória. Inexistência de débito c/c danos morais e repetição de valor. Vip Capitalização. 
Alegação de que foi induzido a erro na contratação reputada irregular. Improcedência da ação. 
Razoabilidade. 
1. Insurgência feita na forma de mera reiteração, genérica. Inviabilidade de reconhecimento da 
veracidade das alegações. Rejeição das preliminares. 
2. Manutenção do julgado por seus próprios e por outros fundamentos. Sentença mantida. 
Recurso não provido. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 4002018-69.2013.8.26.0292 JACAREÍ 
APELANTE: Jorge Miguel Fonseca Pereira 
APELADO: Itaú Unibanco S.A. 
RELATOR: Des. Israel Góes dos Anjos 

Ementa 

Ação de Indenização por Perdas e Danos cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito 
e Repetição de Indébito.  
Alegação do autor de que não autorizou a contratação de empréstimo consignado, nem de limite de 
cheque especial, seguro, título de capitalização e fornecimento de talonário de cheque. Sustenta, 
ainda, que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Inadmissibilidade: Cópia da 
Proposta de Abertura de Conta Corrente/Poupança PF que mostra a opção do autor de abertura de 
conta corrente de natureza Conjunta Solidária (e/ou). Natureza da conta que autoriza qualquer um 
dos membros realizar transações sem consultar os demais titulares. Este tipo de conta corrente a 
solidariedade tanto ativa, quanto passiva no que diz respeito ao cumprimento de obrigações 
decorrentes de contrato. Sentença mantida. 
Processual Civil. Cerceamento de Defesa. 
Alegação de que a não realização da perícia técnica inviabilizou a produção de provas. 
Inadmissibilidade: Questão predominantemente de direito que prescinde de dilação probatória. Dessa 
forma a prova pericial é desnecessária para a solução da lide, mesmo porque os documentos 
juntados pelo réu foram suficientes para formar a convicção do Magistrado. 
Efeitos da Apelação.  
Pretensão do autor de recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.  
Não conhecimento: Incabível a apreciação desse pedido em sede de julgamento de apelação. 
Recurso de apelação recebido em ambos os efeitos. 
Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

http://www.tjsp.jus.br/
http://www.tjsp.jus.br/
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APELAÇÃO C/REV. Nº 9258700-51.2008.8.26.0000 
APELANTES: Vera Lúcia Cruz Gimenes e Outras 
APELADA: Caixa Capitalização S/A 
RELATORA: Des. Zélia Maria Antunes Alves 

Ementa 

Ação de indenização por Danos Morais. Título de Capitalização. 
Alegação, pelas autoras, de descumprimento, pela empresa-ré, do previsto na proposta de título de 
capitalização. Proposta não aceita pela empresa-ré, por não preencher o proponente (falecido marido 
e pai das autoras) os requisitos estabelecidos no regulamento dos títulos de capitalização. Oportuna 
devolução do valor pago. Dano moral não configurado. Ação julgada improcedente. Recurso não 
provido. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9084720-63.2008.8.26.0000 
APELANTE: Pedro Henrique Martins 
APELADOS: Brasilcap Capitalização S/A e Outro 
RELATOR: Des. Piva Rodrigues  

Ementa 

Apelação Cível. Ação de cobrança de prêmio em virtude de sorteio de título de capitalização. 
Improcedência. Inconformismo.  
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Não tendo o apelante honrado o pagamento no 
vencimento, teve suspenso o direito de o título concorrer ao sorteio, não fazendo jus ao prêmio. 
Banco réu é obrigado a realizar o débito automático observado, contudo, o limite do cheque especial. 
Recurso desprovido. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2209022-79.2014.8.26.0000 
AGRAVANTE: Silvio Toni 
AGRAVADOS: Brasilcap Capitalização S.A. e Banco do Brasil S/A 
RELATOR: Des. Fernandes Lobo 

Ementa 

Rescisão Contratual. Títulos de Capitalização. Resgate Antecipado dos Valores. 
Tutela antecipada requerida para esse fim inaudita altera pars. Ausência de prova inequívoca das 
alegações. Risco de irreversibilidade do provimento. Indeferimento mantido. Recurso não provido. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

APELAÇÃO CÌVEL Nº 0056689-46.2008.8.26.0564 
APELANTE: Emerson de Paula 
APELADO: Banco Itaú Cartões S/A 
RELATOR: Des. William Marinho 

Ementa 

Declaratória. Inexistência de débito c/c danos morais e repetição de valor. Vip Capitalização. 
Alegação de que foi induzido a erro na contratação reputada irregular. Improcedência da ação. 
Razoabilidade. 

http://www.tjsp.jus.br/
http://www.tjsp.jus.br/
http://www.tjsp.jus.br/
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1. Insurgência feita na forma de mera reiteração, genérica. Inviabilidade de reconhecimento da 
veracidade das alegações. Rejeição das preliminares. 
2. Manutenção do julgado por seus próprios e por outros fundamentos. Sentença mantida. Recurso 
não provido. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 70058494105 
APELANTE: Izabel Cristina Romero Henrique 
APELADOS: Icatu Hartford Seguros S.A. e Outros 
RELATOR: Des. Vicente Barroco de Vasconcellos 

Ementa 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Materiais e 
Morais. Título de Capitalização. Agravo Retido. Caso Concreto. Matéria de Fato. 
Não demonstração de que tenham os réus cometido ato ilícito. Correção dos valores pagos à autora. 
Inscrição em cadastros restritivos que se mostrou devida na espécie. Agravo Retido e Apelo 
desprovidos. 

Fonte: www.tjrs.jus.br 

LEGISLAÇÃO 

Federal 

Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 - Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe 
sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira e dá outras providências. 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Circular nº 511, de 19 de fevereiro de 2015 - Dispõe sobre instruções complementares para o plano de 
regularização de solvência. 

PROJETOS DE LEI 

Senado Federal 

Em tramitação: 

Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, do Senador José Sarney 
- Reforma do Código de Processo Civil. Em 25/02/2015, a matéria foi encaminhada à sanção.  

Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2013, da Câmara dos Deputados (antigo PL 6332/05) - Dá nova redação aos 
arts. 20, 32, 123 e 127-A do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, para dispor sobre a 
responsabilidade civil dos corretores de seguros e resseguros. Em 19/01/2015 a matéria aguardava inclusão na 
Ordem do Dia. 

http://www.tjsp.jus.br/
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Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, do Senador José Sarney - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar as disposições gerais do Capítulo I do Título I e dispor 
sobre o comércio eletrônico. Em 07/01/2015, a matéria foi encaminhada ao Plenário. Em 10/02/2015, a matéria foi 
recebida pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em 24/03/2015, o PL foi distribuído ao Senador 
Ricardo Ferraço, relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para emissão de relatório. 

Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, do Senador José Sarney - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a 
prevenção do superendividamento. Em 07/01/2015, a matéria foi encaminhada ao Plenário. Em 10/02/2015, a 
matéria foi recebida pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em 24/03/2015, o PL foi distribuído ao 
Senador Ricardo Ferraço, relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para emissão de 
relatório. 

Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2014, do Senador Vital do Rêgo - Estabelece princípios, garantias, direitos e 
obrigações referentes à proteção de dados pessoais.  Em 12/02/2015 foi recebido na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, as manifestações sobre a matéria do Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Senhor 
Técio Lins e Silva. Em 20/03/2015, o PL aguardava designação do relator na Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática. 

Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2014, do Senador Ciro Nogueira - Dispõe sobre a exploração de jogos de 
azar em todo o território nacional. Em 29/10/2014, o projeto foi distribuído ao Senador Benedito de Lira (PP/AL), para 
relatar, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O andamento do projeto permanece inalterado. 

Arquivados: 

Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2006, do Senador Paulo Paim - Altera o Decreto-Lei nº 261, de 28 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sobre as sociedades de capitalização e dá outras providências, para vedar a cobrança 
de multas ou a retenção de quaisquer valores sobre o montante depositado por subscritores de títulos de 
capitalização na hipótese de resgate antecipado. Em 30/03/2015, o projeto foi encaminhado à SARQ - Secretaria de 
Arquivo.  

Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, do Senador José Sarney - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar a disciplina das ações coletivas. Em 06/08/2014, a 
matéria encontrava-se com o relator, o senador Romero Jucá, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle. Em 12/03/2015 o projeto foi encaminhado à SARQ - Secretaria de Arquivo. 

Câmara dos Deputados 

Em tramitação: 

Projeto de Lei nº 3223, de 1992, do Deputado Onaireves Moura - Dispõe sobre a autorização para as entidades 
desportivas promoverem concursos e sorteios de brindes. Em 31/01/2015, o projeto foi arquivado nos termos do 
artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Em 11/02/2015 o projeto foi desarquivado nos termos do 
artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em conformidade com o despacho exarado no REQ-
335/2015. 

Projeto de Lei nº 3555-A, de 2004, do Deputado José Eduardo Cardozo - Estabelece normas gerais em contratos 
de seguro privado e revoga dispositivos do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei nº 73 de 
1966. Em 11/03/2015, foi deferido o Requerimento nº 858/2015, conforme despacho do seguinte teor: "Defiro a 
retirada do Projeto de Lei n. 11/2015, nos termos do artigo 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Publique-se." Em 24/03/2015 a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados determinou o apensamento do PL 
733/2015.  
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Projeto de Lei nº 3498, de 2008, do Poder Executivo – Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema 
Nacional de Seguros Privados, Previdência Complementar Aberta e Capitalização, e dá outras providências. Em 
18/03/2015, foi designado Relator, Deputado Vinicius Carvalho, na Comissão de Defesa do Consumidor. 

Projeto de Lei nº 1572, de 2011, do Deputado Vicente Candido - Institui o Código Comercial. Em 31/01/2015 o 
projeto foi arquivado nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Em 10/02/2015 foi 
apresentado Requerimento de Desarquivamento de proposições nº 379/2015, pelo Deputado Vicente Candido. Em 
11/02/2015 o projeto foi desarquivado nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e 
foi criada a Comissão Especial nos termos do artigo § 1º do artigo 205 do mesmo Regimento. 

Projeto de Lei nº 7412, de 2014, do Deputado Jean Wyllys - Altera disposições da Lei nº 8.245, de 18 de outubro 
de 1991. Em 06/02/2015, o PL foi desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o 
despacho exarado no REQ-124/2015. 

Projeto de Lei nº 7976, de 2014, do Deputado Carlos Bezerra - Inclui as cooperativas entre as entidades 
beneficiadas com o regulamento da recuperação judicial, extrajudicial e da falência. Em 17/09/2014, o projeto foi 
encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação. Em 31/01/2015 o projeto foi arquivado nos termos do artigo 105 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Em 06/02/2015 o projeto foi desarquivado em conformidade com o 
despacho exarado no REQ-60/2015. 

Assembleia Legislativa 

Em tramitação: 

Projeto de Lei (MG) nº 111, de 2015, do Deputado Fred Costa - Assegura aos consumidores a possibilidade de 
solicitar cancelamento de serviço pelos mesmos meios mediante os quais foi solicitada a aquisição. Em 26/02/2015, 
foi publicado no DL em 28/02/2015, pág 20, o encaminhamento às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para emissão de Parecer.  

Arquivado: 

Projeto de Lei (PE) nº 2073, de 2014, do Deputado Everaldo Cabral - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
resgates, doações ou benefícios de qualquer natureza, proveniente de sorteios, campanhas publicitárias, título de 
capitalização e assemelhados, com sede no Estado, sejam aplicados obrigatoriamente em Pernambuco. Em 
30/01/2015, o projeto foi arquivado. 

NOTÍCIAS 

Capitalização cresceu 5,2% entre janeiro e novembro de 2014  

De acordo com Fenacap, total de prêmios pagos foram de mais de R$1 bi no período. 

De acordo com os dados divulgados pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), o mercado de títulos de 
capitalização distribuiu, entre janeiro e novembro de 2014, R$ 1,085 bilhão em premiações, 19% a mais do que no 
mesmo período de 2013, o que equivale a R$ 5,7 milhões em prêmios pagos a clientes contemplados, por dia útil no 
ano. No mesmo período, o faturamento cresceu 5,2% em relação ao ano anterior, atingindo o montante de R$ 19,862 
bilhões. O setor ainda contribuiu para injeção de recursos na economia, devolvendo, sob forma de resgates, até 
novembro, R$ 14 bilhões à clientes que mantiveram seus contratos de capitalização, assinala Marco Antonio Barros, 
presidente da FenaCap. Desse modo, o título de capitalização se transforma em um instrumento financeiro que ajuda 
a cultivar a disciplina financeira, oferecendo, ainda, a oportunidade de concorrer a prêmios em dinheiro, completa 
Marco Barros. O volume das reservas técnicas, montante relativo aos depósitos efetuados por clientes de títulos de 
capitalização, e que são devolvidos sob forma de resgates, cresceu 13,2% no período, em relação ao ano de 2013, 
ultrapassando a marca de R$ 29 bilhões.  

Fonte: Clipping CNseg | 13.01.2015 
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Setor de Capitalização distribui R$ 1,1 bi  

Balanço divulgado pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) mostra que o setor distribuiu, em sorteios, 
R$ 1,149 bilhão, valor 12,5% superior ao que foi pago a portadores de títulos em 2013. 

Segundo a federação, atualmente, existem 34 milhões de clientes de títulos de capitalização ativos no País. O 
presidente da FenaCap, Marco Barros comentou, por meio de nota, que o crescimento continuado do setor se deve, 
principalmente, à grande variedade de ofertas disponíveis no mercado. 

"Há produtos que contribuem para desenvolver a disciplina para guardar dinheiro, outros que substituem a figura do 
fiador nas transações de aluguéis comerciais e residenciais, outros que funcionam como instrumento promocional, 
voltados para pessoas jurídicas. E todos contam com o aspecto lúdico dos sorteios, sem dúvida um dos grandes 
diferenciais da capitalização, que torna os produtos especialmente atraentes", assinala o presidente da FenaCap. 

Segundo Marco Barros, as facilidades de contratação - preço médio de R$ 28 - e a ausência de burocracia na 
aquisição completam o leque de atrativos dos produtos, contribuindo para a sua grande aceitação no mercado. 

Reflexo disso é o crescimento do volume das reservas técnicas, montante relativo aos depósitos efetuados por 
clientes de títulos de capitalização e que são devolvidos sob forma de resgates ao fim dos planos, que registrou um 
avanço de 11,9%, ultrapassando a marca de R$ 29,942 bilhões em 2014. "Esses são recursos que incrementam a 
poupança interna, contribuindo para o desenvolvimento do País", destaca Marco Barros. 

Os valores devolvidos aos clientes no período foram igualmente expressivos, atingindo os R$ 15,182 bilhões, um 
aumento de 16,1%, em comparação 2013. "Esses recursos, por sua vez, voltam às mãos dos clientes e, além de 
permitirem a realização de sonhos e projetos pessoais, aquecem a economia", observa. 

O faturamento do setor atingiu R$ 21,870 bilhões, o que representa avanço de 4,3% em relação ao ano anterior. "O 
crescimento do setor ficou dentro do esperado, em função do desempenho da economia e de fatores como a 
realização da Copa do Mundo, que reduziu o número de dias úteis de vendas", analisa Marco Barros. "Com a 
diversificação dos canais de distribuição, por meio dos call centers e das vendas on-line, nossa expectativa é crescer 
8% em 2015", finaliza o presidente da entidade. 

Fonte: Clipping CNseg | 23.02.2015 - 1ªEdição 

Capitalização distribui R$ 4,5 milhões por dia útil  

Com cerca de 34 milhões de clientes de títulos de capitalização ativos no Brasil, o setor distribuiu em sorteios no ano 
passado o total de R$ 1,149 bilhão, um acréscimo de 12,5% em comparação com o ano anterior. O estudo feito pela 
Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) também apontou que o valor era equivalente a R$ 4,5 milhões por 
dia útil do ano. 

As reservas técnicas, quantia de depósitos dos clientes e que são devolvidos sob forma de resgate, também 
registraram crescimento, ultrapassando R$ 29 bilhões em 2014, aumento de 11,9%. Em contrapartida, o valor 
devolvido aos clientes alcançou os R$ 15 bilhões, elevação de 16,1% em comparação com o ano anterior. 

De acordo com o presidente da Federação, Marco Barros, as facilidades de contratação e a ausência de burocracia 
na aquisição contribuem para a aceitação no mercado. Há produtos que contribuem no sentido de desenvolver a 
disciplina para guardar dinheiro, outros que funcionam como instrumento promocional e todos contam com o aspecto 
lúdico dos sorteios. O que, sem dúvida, é um dos grandes diferenciais da capitalização, que torna os produtos 
especialmente atraentes, defende. 

Já o faturamento do setor no ano passado chegou aos R$ 21 bilhões, com avanço de 4,3% em relação a 2013. O 
crescimento ficou dentro do esperado, em função do desempenho da economia e de fatores como a realização da 
Copa do Mundo, que reduziu o número de dias úteis de vendas, conclui Marco Barros.  
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Fonte: Clipping CNseg | 27.02.2015 - 1º Edição 

Reservas de capitalização crescem 11,6% em janeiro 

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) divulgou o desempenho do setor no primeiro mês do ano. As 
reservas técnicas, montante relativo aos depósitos efetuados por clientes de títulos de capitalização e que são 
devolvidos sob forma de resgates ao fim dos planos, registrou um avanço de 11,6%, alcançando o montante de R$ 
29.958 milhões no mês de janeiro. “O crescimento das reservas indica que o brasileiro está preocupado em guardar 
dinheiro e planejar melhor as finanças pessoais. Isso é um dado bom também para o País, já que contribui para o 
aumento da poupança interna”, analisa o presidente da FenaCap, Marco Antonio Barros. 

A região Norte apresentou o melhor desempenho no primeiro mês, com uma receita de R$ 54.674 milhões (5,6% a 
mais em relação ao mesmo mês de 2014). Os sorteios na região atingiram R$ 4.239 milhões, 67,61% a mais ante 
janeiro do ano passado. As regiões Sudeste e Centro-Oeste também apresentaram crescimento positivo, com 
avanço da receita de 2% e 1,54% respectivamente. 

Os resgates (o que foi devolvido aos clientes no período) atingiram R$ 1.297 bilhão. No primeiro mês do ano foram 
distribuídos cerca de R$ 75 milhões em prêmios, o que representa R$ 3,6 milhões em prêmios distribuídos por dia 
útil. No mês, o setor registrou uma receita de R$ 1.521 bilhão. Sobre a projeção para o desempenho do setor no ano 
de 2015, Barros comenta declara que “a expectativa é repetir o mesmo desempenho de crescimento de 2014, que foi 
de 4,3%”.  

Fonte: Newsletter nº 1068 | 17.03.2015 

Capitalização tem receita de R$ 1 bi em janeiro 

Apenas em janeiro deste ano as reservas técnicas de capitalização atingiram R$ 29.958 milhões, um aumento de 
11,6% em comparação com o mesmo período de 2014. Já a receita do setor alcançou R$ 1.521 bilhão. De acordo 
com o estudo da FenaCap, os números indicam a preocupação do brasileiro em guardar dinheiro e planejar as 
finanças pessoais. O estudo apontou que a região Norte foi a que apresentou o melhor desempenho, com 
faturamento de R$ 54.674 milhões, um crescimento de 5,6% em relação a janeiro do ano passado. Na mesma 
região, os sorteios alcançaram o montante de R$ 4.239 milhões, 67,6% a mais do que janeiro de 2014. As regiões 
Sudeste e Centro-Oeste também apresentaram avanço, com 2% e 1,54%, respectivamente, na receita do mês de 
janeiro. O montante que é devolvido aos clientes, chamado resgates, alcançou R$ 1.297 bilhão. Também em janeiro 
cerca de R$ 75 milhões foram distribuídos em prêmios no País, representando R$ 3,6 milhões por dia útil.  

Fonte: AIDA Clipping nº 2695 | 20.03.2015 

Crescimento da capitalização indica que brasileiros estão mais preocupados em poupar  

Os 11,6% de crescimento nas reservas técnicas da capitalização, registrados em janeiro, indicam que, além do bom 
desempenho, o segmento tem aumentado sua aceitação entre os brasileiros. Para se ter uma ideia, no mesmo 
período, a caderneta de poupança apresentou seu pior desempenho em 20 anos, com os saques superando os 
depósitos e, desde então, vem repetindo o mau resultado. 

Para o presidente da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), Marco Barros, o crescimento das reservas, 
que atingiram o montante de R$ 29.958 bilhões no primeiro mês do ano, mostra que o brasileiro está preocupado em 
guardar dinheiro e planejar melhor as finanças pessoais. "Esse é um dado bom também para o Brasil, já que contribui 
para o aumento da poupança interna, ampliando o volume de recursos para a realização de investimentos, condição 
importantíssima para um país que tem pela frente o desafio de continuar a crescer de forma sustentável", diz. 

De acordo com o levantamento, a região com melhor desempenho em janeiro foi a Norte, com receita de R$ 54.674 
milhões, o que representa um crescimento de 5,6% em relação ao mesmo período de 2014. Barros diz que não 
existe uma razão pontual para esse crescimento. Mas, acredita que sejam as ações promocionais de vendas de 
associadas da FenaCap, com foco em nichos específicos de clientes com potencial de compra de títulos de 
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capitalização. "Naturalmente, a concentração dos títulos sorteados naquela região, que teve um crescimento de 
67,61%, com distribuição de R$ 4.239 bilhões, acaba influenciando positivamente os clientes a adquirirem novos 
títulos", diz. 

Segundo a FenaCap, hoje existem 33 milhões de portadores de títulos de capitalização. Uma pesquisa independente 
realizada pelo instituto Fractal, de São Paulo, em 2011, apontou a capitalização como segunda opção na preferência 
do consumidor, atrás apenas da caderneta de poupança. Barros atribui a boa aceitação à diversidade de produtos 
"há modalidades para todos os perfis de comportamento e renda" -, e à simplicidade "para adquirir um título não há 
burocracia e nem necessidade de comprovação de renda", afirma. 

Os títulos de capitalização são comercializados em quatro modalidades. A Tradicional é o carro-chefe do setor e 
responde hoje por cerca de 87% do mercado. De acordo com a FenaCap, a simplicidade dos produtos e o tíquete 
médio em torno dos R$ 28, estimulam a disciplina para guardar dinheiro e contribuem para a organização das 
finanças pessoais. "Também ajudam a realizar projetos pessoais, oferecendo a oportunidade adicional de ganhar 
prêmios em sorteios e, assim, antecipar sonhos", diz Barros. 

Para o presidente da FenaCap, os sorteios são outro atrativo da capitalização, que funcionam como um estímulo a 
mais para que as pessoas façam uma reserva e resistam aos apelos do consumo imediato e pouco consciente. "A 
chance de participação em sorteios de prêmios em dinheiro, acenam com a possibilidade de multiplicação da 
economia feita em proporções não oferecidas por qualquer outro produto de acumulação do mercado, no caso de ser 
sorteado", diz. 

Uma das inovações da capitalização é o produto Garantia de Aluguel, que substitui a figura do fiador nas transações 
de aluguel de imóveis residenciais e comerciais. "O produto traz enorme benefício, pois livra o consumidor do 
constrangimento de ter que pedir à família ou a amigos que sejam seus fiadores", acrescenta Barros. Ele também 
aposta que a capitalização terá papel importante na "decolagem" do microsseguro. "Vinculada a qualquer produto, a 
capitalização constitui um benefício adicional claro, pois é concedido sem qualquer custo para o consumidor. No caso 
do seguro de vida, por exemplo, passa a ser um atrativo indiscutível, porque pode ser usufruído pelo cliente ainda 
"em vida", pois oferece a possibilidade de participação em sorteios", diz. 

Barros afirma estar convicto que esse tipo de vinculação poderá alavancar não apenas o mercado dos microsseguros 
como qualquer outro segmento econômico que deseje desenvolver ações promocionais ou de fidelização de clientes.  

Segundo ele, os títulos que podem ser atrelados a outros produtos e permitem este tipo de iniciativa são os da 
modalidade Incentivo. "Funcionam assim: uma pessoa jurídica adquire uma série fechada inteira de títulos e transfere 
aos seus clientes o direito a participar de sorteios. É um nicho que tem crescido bastante", diz. 

Sobre as perspectivas do segmento para este ano, o presidente da FenaCap manifestou sua confiança na repetição 
do resultado alcançado no último, quando a capitalização registrou crescimento de 4,3%. Para ele, ainda há muito 
espaço para crescer, especialmente pelo avanço da educação financeira e das iniciativas que estimulam o consumo 
consciente. 

O presidente do CVG-SP, Dilmo B. Moreira, classifica o segmento de capitalização como uma vigorosa instituição. 
"Mais do que uma forma de educação financeira ou investimento com sorteio, o título de capitalização faz parte da 
cultura popular, sendo um instrumento confiável tanto no sentido de introdução à formação de poupança quanto no 
de agregar valor a diversos tipos de negócios", diz. Esta também é a visão do presidente da FenaCap. "Os títulos de 
capitalização são efetivamente instrumentos que contribuem para preservar conquistas, ajudar nos momentos de 
emergências financeiras e promover o bem estar das famílias", conclui.  

Fonte: Clipping CNseg | 30.03.2015 - 2ºEdição 
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