
 

 

 

 

 
Seguros: mercado somou R$ 4,2 bilhões em prêmios em fevereiro 

  
Vida Individual segue avançando, crescendo 5,2% em relação ao apurado em janeiro de 2022.  Somados à 

modalidade em Grupo, resultado representa quase 50% do volume arrecadado mensal 
 
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2022 — Os seguros de pessoas alcançaram R$ 4,2 bilhões em prêmios, em fevereiro 
de 2022, resultado 3,8% maior do que o mês anterior. Os sinistros somaram R$ 1,1 bilhão, uma leve alta (0,3%) 
em relação a janeiro de 2022. As informações são do relatório mensal da Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida – Fenaprevi, com base nos dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados – Susep.  
 
Em termos de recursos, o Seguro de Vida continua sendo o de maior adesão, com aproximadamente R$ 2 bilhões 
em prêmios em fevereiro de 2022 - sendo cerca de R$ 1,1 bilhão referentes à modalidade Vida em Grupo e R$ 
817 milhões do Vida Individual. Ainda no que diz respeito ao montante de prêmios vêm os ramos Prestamista, 
com R$ 1,2 bilhões, e o de Acidentes Pessoais que registrou R$ 575 milhões, ambos números de fevereiro deste 
ano.  
 
Em termos de variação percentual, os seguros Dotais foram os que mais se destacaram no mês registrando 37,3% 
de crescimento (R$ 83 milhões), quando comparado a janeiro de 2022. Os seguros Dotais pagam a indenização 
ao próprio segurado após o período contratado ou ao beneficiário caso o segurado faleça. O valor do capital 
segurado e a vigência são definidos na contratação do seguro.  
 
Indenizações por Covid-19  
 
O mercado segurador já pagou o equivalente a R$ 6,3 bilhões em indenizações por mortes decorrentes da Covid-
19, entre abril de 2020 a fevereiro de 2022. Ao todo foram registrados mais de 170 mil sinistros durante o período. 
Tratam-se de contratos de seguros de Vida, Prestamista, Funeral, Viagem, Previdência Privada e Diárias por 
Incapacidade e de Internação Hospitalar, todos com previsão de cobertura por morte.   
A iniciativa, das empresas em aceitar indenizar os sinistros por Covid-19 ocorre em caráter de exceção, dada a 
cláusula de não obrigatoriedade de cobertura em pandemias. 
 

Sobre a FENAPREVI 

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) representa 64 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. 

 

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

