
 

 
 

FEBRALOT participa de reunião de 
jogos na Caixa 

 
A Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, FEBRALOT, participou de 
uma reunião na Caixa Econômica Federal, para debater sobre as loterias, 
os reajustes, a implantação dos novos jogos e a venda das loterias pela 
Internet. 
A reunião aconteceu na sede da Caixa, em Brasília no dia 19 de março de 
2015, e contou com a presença dos integrantes da Comissão de Loterias, 
Roger Benac (FEBRALOT), Jodismar Amaro e José Carlos P. de Paiva 
(SINCOESP) Marco Antônio Kalikowski (SINCOERGS), Gilmar Cechet 
(SINDELSC), Antônio Roberto Staccirini (SELOESGO), como ouvinte, Paulo 
César da Silva (SNCOEMG). Os sindicatos SINCOERJ, SINCOES, SINELEPA, 
SINDILOCE, também compõem a Comissão de Jogos, mas não puderam 
comparecer à reunião. Participaram representando a Caixa, o Gerente 
Nacional de Produtos, Edilson Viana, o Gerente Nacional de Negócios 
Lotéricos, Iuri Ribeiro da Silva e Castro; o Gerente Nacional de Apoio a 
Produtos Lotéricos, Carlos Alberto Pinheiro de Oliveira Leite e, a 
Consultora de Produtos Lotéricos, Maria Thereza S. M. Assunção. 
A Loteria Federal foi um dos assuntos abordados na reunião. Com uma 
mudança no plano de sorteio prevista para a implantação de um teste 
piloto no segundo semestre, os representantes das Lotéricas procuraram 
confirmar com a Caixa a autorização de 11% de encalhe para as três 
extrações testes (junho, julho, agosto), conforme tinha sido abordado na 
última reunião sobre o tema (em novembro). De acordo com a Caixa, o 
valor de encalhe possível, seria de 8,4%. 
Outros números importantes, debatidos na reunião, são os reajustes dos 
valores das apostas. O gerente nacional de jogos, Edilson Vianna, 
informou que já repassou à nova presidente da Caixa, Miriam Belchior, a 
necessidade do reajuste das loterias Lotogol, Loteca, Lotomania, 
Timemania e Dupla Sena. Para a FEBRALOT, o reajuste nestes jogos não 
pode ser considerado prioridades, pois representam15% do faturamento 
das Lotéricas, inclusive, já poderiam ter sido retirados do portfólio de 
produtos. E, para conseguir apoio do SEAE e a atualização dos preços dos 
principais jogos –Mega-Sena, Quina e Lotofácil– a FEBRALOT, informou 



que pedirá à Secretaria do Ministério da Fazenda, a realização de um 
estudo global de preços, analisando todo o portfólio e, para que não 
priorizem produtos de receitas inexpressivas para a categoria. As apostas 
pela Internet também serão uma importante maneira de gerar receita 
para a Rede, mas, conforme informações da Caixa, o sistema está sendo 
homologado, e não tem ainda o percentual a ser repassado, somente após 
a implantação total da tecnologia de sistema, que ainda está sendo 
homologado, é que será possível definir a comissão da Rede. Ainda está 
pendente, também, a definição sobre os vencedores das licitações sobre 
os meios de pagamentos (Mercado PAGO e PAY PAL). Quando estiverem 
finalizados estes aplicativos é que a CAIXA irá reunir-se com a FEBRALOT 
para definir o percentual que será pago às empresas lotéricas. 
Os representantes dos lotéricos também fizeram outros questionamentos 
a respeitos de temas como lançamento de novos jogos, implantação de 
bolão para Lotomania, dificuldade no atendimento do 0800, suspensão de 
emissão da Loteria Instantânea   entre outros temas. A Caixa se 
prontificou a acompanhar os ajustes técnicos, que forem necessários, mas 
de acordo com a Caixa, a prioridade neste momento, é a conclusão das 
Loterias pela Internet. 
 
Atenciosamente, 
 
Roger Benac 
Presidente 

 


