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Notícia anterior Próxima notícia

Investimento social
Os mais necessitados se beneficiam de títulos de capitalização

Nascido na França do século XVII, o sistema de capitalização disseminou-se pelo mundo e chegou ao Brasil
apenas na década de 20 do século passado. Desde então, excetuando-se o período da inflação alta e
descontrolada que consumia o capital de investidores, sempre teve grande sucesso entre os brasileiros como
forma de guardar dinheiro e participar de sorteios.

Com baixo custo e prêmios atrativos, os títulos de capitalização ganharam importância com o tempo
também do ponto de vista social. Milhares de pessoas em situação de risco social dependem hoje dos recursos
da capitalização para sobreviver, pois esta é a única fonte regular de financiamento de dezenas de instituições
filantrópicas em todo o país. São os mais necessitados, portanto, que se beneficiam da capitalização, ao
contrário do que defende o artigo “Investimento ótimo para os bancos”, publicado no GLOBO dia 30 de julho.

O sistema de capitalização brasileiro é regulado e fiscalizado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) desde 1967. O sorteio, uma característica
essencial desse mercado, é considerado regular desde 1944. Na verdade, não existe capitalização sem o
sorteio, que, no caso, nada tem a ver com jogo de azar ou bingo, como alguns querem fazer ver. Ele existe
nas três modalidades de títulos: tradicional, incentivo e popular. Trata-se de um produto totalmente regular,
reconhecido pela população e cuja venda gera impostos e empregos, e sustenta uma ampla rede de assistência
social, oferecendo oportunidade de sobrevivência a milhares de brasileiros.

As instituições filantrópicas são responsáveis por mais de 50% dos atendimentos do SUS e mais de 60% do
atendimento gratuito em assistência social, mas as doações são cada vez mais raras e a ajuda do Estado,
praticamente inexistente. Sobra uma única fonte regular de manutenção dessas entidades: a venda dos títulos
de capitalização, especialmente na modalidade de incentivo, que permite às empresas de qualquer setor
fazerem promoções por meio da aquisição de títulos, cedendo aos clientes o direito de concorrer a prêmios em
dinheiro, sem qualquer ônus, por meio de números da sorte. O dinheiro da compra vai para doação.

Só as 19 instituições que formam o Movimento Nacional para Salvar Vidas receberam R$ 271, 2 milhões de
repasses da capitalização, em 2015 e 2016, para sustentar suas atividades. São instituições sérias, como a
Cruz Vermelha Brasileira, a Federação das Apaes de São Paulo, o Hospital do Câncer de Barretos (SP) e o
Hospital de Clínicas de Curitiba (PR). Todas prestam serviço de importância social inquestionável, ocupando o
lugar do estado onde este não consegue cumprir sua função e ajudando diretamente milhões.

Dizem os autores do mencionado artigo que a capitalização só beneficia bancos. Não é verdade. Deveriam
visitar as instituições filantrópicas beneficiadas pela venda dos títulos e ver o que está sendo feito pelos mais
necessitados com a única fonte de recursos de que dispõem. Luiz Alberto Sampaio é diretor presidente da
Associação Nacional para Salvar Vidas
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