
 

 

 

 

Cresce procura por seguros de pessoas no Amapá  

Levantamento da Fenaprevi, com dados da Susep, indicam evolução na busca por proteção. Os 
impactos da pandemia são percebidos pelo aumento das indenizações  

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2021 – Levantamento realizado pela Federação Nacional de Vida e 
Previdência – Fenaprevi, com base em dados da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 
indicou que, ao longo dos últimos três anos (2018 a 2020), a procura dos amapaenses pelos seguros 
de pessoas aumentou.  Trata-se daquelas coberturas específicas, cuja contratação visa proteger o 
indivíduo, sua família e o patrimônio, como os seguros de Vida (individual e em grupo); o Prestamista; 
de Acidentes Pessoais; contra Doenças Graves/Terminais; para Funeral, Seguro Viagem, Educacional, 
dentre outros.  

O Amapá registrou, em 2020, cerca de R$ 63,9 milhões em prêmios (que são os pagamentos realizados 
pela contratação/renovação das apólices), contra R$ 53,1 milhões em 2019 e R$ 37,6 milhões no ano 
anterior. De janeiro a julho de 2021, mais de R$ 48,5 milhões foram arrecadados.  

Analisando somente o Seguro de Vida, segmento mais forte dentre as coberturas de seguro de 
pessoas, o Estado somou quase R$ 14,1 milhões em prêmios em 2020, número maior do que 2019 (R$ 
11,4 mi) e que 2018 (R$ 10,8 mi).  Mesmo com a pandemia de Covid_19, os prêmios continuaram a 
crescer – como apontam os valores registrados nos dois últimos anos, e o acumulado dos primeiros 
sete meses de 2021, cuja soma foi de R$ 11,3 milhões em prêmios.  

Os sinistros relacionados aos seguros de pessoas também aumentaram, em especial pelas 
consequências da pandemia. Foram pagos em indenizações até julho de 2021 R$ 16,9 milhões, valor 
superior aos R$ 10,9 milhões destinados aos participantes em todo o ano de 2020.  Quanto aos 
sinistros do Seguro de Vida, de janeiro a julho houve R$ 4,5 milhões indenizados. Uma das explicações 
possíveis é o aumento de casos de mortes por covid_19 na região, assim como foi verificado no 

restante do País.  

Sobre a FENAPREVI 

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) representa 65 Associadas que, 

atualmente, respondem por mais de R$ 1 trilhão em negócios do mercado de seguros de pessoas e de 

planos abertos de previdência privada complementar. Tem como responsabilidade manter o constante 

diálogo entre as representadas, o setor público e a sociedade visando aperfeiçoar o ambiente de 

negócios e estruturar produtos e serviços cuja finalidade é a proteção social e a segurança dos clientes 

das Associadas. A Federação também tem como missão difundir entre a população a cultura securitária 

e previdenciária, de forma clara, transparente e permanente, e de colaborar para o desenvolvimento 

social e econômico do País. 

Saiba mais sobre a Federação em www.fenaprevi.org.br ou acompanhe os temas, projetos e ações 

pelas redes sociais no Fb.com/FenaPrevi e LI.com/FenaPrevi. 

Obs.: Os números regionais são da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.  

 

http://www.fenaprevi.org.br/

