
 

 

 

 

Na região Norte, Pará lidera a procura por seguros de pessoas  

Desde 2018, cresce a busca por coberturas individuais, para a família e o patrimônio no Estado, que 

ganha destaque nos rankings regional e nacional de proteção  

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021 – Levantamento realizado pela Federação Nacional de 

Previdência Privada e Vida – Fenaprevi, a partir da análise de dados da Superintendência de Seguros 

Privados – Susep, indicou que o Pará lidera o ranking dos estados que mais buscam por produtos de 

proteção na região Norte, e figura no 14° lugar em escala nacional.  

A procura se dá majoritariamente por seguros de pessoas, cujas coberturas são variadas e visam 

proteger o indivíduo, sua família e o patrimônio, tais como os seguros de Vida (individual ou coletivo); 

seguro Prestamista; de Acidentes Pessoais; contra Doenças Graves/Terminais; para Funeral, seguro 

Viagem, Educacional, entre vários outros.  

Apenas nos primeiros sete meses de 2021, foram apurados mais de R$ 348 milhões em prêmios 

(pagamentos pelas contratações/renovações de apólices). Nos anos anteriores, os números foram R$ 

496,2 milhões em 2020; R$ 444,3 mi em 2019 e R$ 357 milhões em 2018, demonstrando uma mudança 

de comportamento e a evolução do interesse por esses produtos pelos paraenses.  

Falando especificamente do seguro de Vida, que é o segmento com maior representatividade nos 

últimos anos, em 2021 foram alcançados (de janeiro a julho) cerca de R$ 140 milhões em receitas para 

as entidades seguradoras, em linha com os R$ 185 milhões, R$ 159,8 mi e R$ 142,5 milhões, 

arrecadados, respectivamente, em 2020, 2019 e 2018.  

Os sinistros das coberturas de seguros de pessoas, que são as ocorrências cobertas contratualmente, 

ultrapassaram os R$ 100 milhões em indenizações de janeiro a julho de 2021, contra R$ 90 mi em 

2020; R$ 59,1 mi em 2019 e R$ 67,5 milhões em 2018. Novamente, nesse cenário o seguro de Vida se 

destaca, somando R$ 62 milhões pagos às vítimas ou suas famílias até o sétimo mês deste ano.  

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/

