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Aos acionistas, clientes e colaboradores  
Temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis 
da CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2011, 
em conformidade com as disposições legais e estatutárias. 
 
Em seu 14º aniversário, comemorado no final do semestre, a CAIXA CAPITALIZAÇÃO 
comemorou a solidez de sua marca e a confiança de seus mais de 2 milhões de clientes 
ativos. A empresa que realiza os sonhos da família brasileira se orgulha de já ter 
distribuído mais de R$ 476 milhões em prêmios, desde sua fundação, em 1997. 
 
Performance econômica-financeira  
Com um portfólio de produtos diferenciados, aliado ao atendimento ético e de qualidade 
aos clientes, a empresa obteve receita com títulos de R$ 569,8 milhões nos primeiros 
seis meses do ano. Alta de 12,0%, quando comparada aos R$ 508,9 milhões obtidos no 
1º semestre de 2010. Tal resultado consolidou a CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A como a 
quarta maior do mercado em faturamento.  

O lucro líquido do semestre atingiu os R$ 69,9 milhões. Aumento de 12,8% em relação 
aos R$ 61,9 milhões obtidos no mesmo período do ano anterior. Este resultado 
possibilitou o alcance de uma taxa de retorno sobre o patrimônio líquido na ordem de 
21,1%. 
 
Também nos seis primeiros meses de 2011, a empresa obteve 3,2% de crescimento 
nas provisões técnicas, alcançando o patamar de R$ 2,165 bilhões e um volume de 
recursos financeiros livres de R$  317,7 milhões. Esse montante foi 12,1% maior do que 
o patrimônio líquido da empresa, registrado em R$ 283,3 milhões em 30 de junho deste 
ano. 
 
Principais realizações do semestre  
Empresa inovadora e atenta as tendências do mercado, a CAIXA CAPITALIZAÇÃO 
lançou em março um novo título que alia o amor do brasileiro ao futebol ao desejo de 
guardar de dinheiro, concorrer a prêmios e ainda ajudar o time do coração. O novo 
produto, intitulado “É Gol!” está sendo comercializado nas lotéricas de todo o Brasil e já 
é um grande sucesso.  
 
Paralelamente ao lançamento do “É Gol!”, a empresa deu continuidade ao processo de 
melhoria do portfólio, com a ampliação da participação dos títulos de pagamento mensal 
e o fortalecimento das ações mercadológicas nos canais lotéricos, no telemarketing, no 
canal de autoatendimento da CAIXA e demais canais eletrônicos. 
 
Perspectivas futuras  
A meta da empresa é melhorar sempre os índices de crescimento obtidos até agora, 
investindo na fidelização dos clientes, na modernização dos produtos e na 
diversificação dos canais de comercialização. Todas essas ações serão pautadas pela 
responsabilidade socioambiental e pela gestão sustentável dos negócios. 



 
 

Matriz - SCN Quadra 01  Bloco A -  12º andar - Ed. Number One  - 70711-900 - Brasília DF 
Tel.: (61) 2192 2400 - www.caixacapitalizacao.com.br 

 
 

 
Distribuição de dividendos  
Conforme estabelecido no Estatuto Social, os acionistas da empresa terão assegurados 
– a títulos de dividendos – a distribuição de pelo menos 25% dos resultados obtidos no 
período. Em função da atual capacidade financeira, os títulos classificados na categoria 
“até o vencimento”, conforme Circular SUSEP nº 314/05, serão mantidos até o 
vencimento.  
 
Comitê de Auditoria  
É importante esclarecer que – conforme permite o artigo 14º da Resolução CNSP nº 
118/04, de 22 de dezembro de 2004 – o Comitê de Auditoria da CAIXA 
CAPITALIZAÇÃO S.A., foi criado na empresa líder do Grupo, a CAIXA SEGURADORA 
S.A.. Portanto, o resumo do relatório de auditoria que está sendo publicado sobre a 
seguradora abrange as operações de capitalização. 
 
Considerações Finais e Agradecimentos  
A CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. agradece o apoio e a confiança dos acionistas – 
representados pela CAIXA SEGURADORA S.A., Sul América Capitalização S.A. 
Sulacap e Icatu Capitalização S.A. –, do Conselho de Administração, do Conselho 
Consultivo Financeiro, do Conselho Fiscal e da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP). 
 
Em especial, agradece aos clientes pela confiança depositada em nossos produtos e 
serviços. O compromisso da empresa, hoje e sempre, é construir uma relação ética e 
duradoura com cada um deles.  
 
Por fim, a empresa reconhece o esforço eficaz e o profissionalismo da CAIXA e do 
corpo funcional das empresas do Grupo CAIXA SEGUROS. O apoio e a dedicação 
mais uma vez demonstrados por todos são fatores fundamentais para consolidar as 
conquistas obtidas e enfrentar, com competência e dinamismo, nossos desafios. 
 
Brasília, 27 de julho de 2011 
A Diretoria 
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