
 

 

 

 

Seguros e previdência alcançam R$ 90 bilhões no 1º semestre 

Montante se refere às receitas em prêmios de seguro de pessoas e aportes em previdência privada 

aberta do País, de janeiro a junho de 2021. Cresce procura por produtos no Amazonas. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2021 – Mesmo diante de um cenário desafiador com os 

desdobramentos da pandemia que impediram maiores avanços na economia, nos primeiros seis meses 

de 2021 os mercados de previdência privada aberta e de seguro de pessoas seguiram crescendo e, 

somados, apresentaram resultado de R$ 90 bilhões em receitas.    

O valor, destrinchado, se refere a R$ 65.6 bilhões em contribuições nos planos de previdência aberta, 

com alta de 26,6% em relação ao ano anterior, mais R$ 24.4 bilhões em prêmios garantidos pelos 

ramos de seguros de pessoas, 16,3% maior do que o mesmo período de 2020.    

Apesar da curva ascendente, a leitura revela alguns impactos causados pela pandemia, como o 

aumento dos resgates de previdência privada no semestre de R$ 49.2 bilhões, 22,2% acima do 

registrado em 2020.    

Também relevante foi o volume de sinistros pagos no mesmo período (de R$ 9.41 bilhões, 77,1% maior 

que ano passado).  Os dados são do último levantamento realizado pela Federação Nacional de 

Previdência Privada e Vida – Fenaprevi.    

Cresce a procura por proteção no Amazonas  

De janeiro a junho de 2021, o Amazonas figurou no 2º lugar da Região Norte na contratação de seguro 

de pessoas, com cerca de R$ 150 milhões em prêmios e mais de R$ 91 milhões em indenizações no 

período.  Somente o Seguro de Vida arrecadou no semestre R$ 75 milhões e foram pagos mais de R$ 

45 milhões em sinistros.  

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/

