
 

 

 

 

Em oito meses, captação dos planos de previdência privada supera os R$ 100 bilhões 

Segundo a Fenaprevi, o montante é 14,2% maior que o mesmo período do ano passado. Considerando somente 

agosto, resultado foi o melhor do ano alcançando R$ 4 bilhões e 29,9% de aumento sobre 2021 

 Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2022 – De acordo com levantamento realizado pela Federação Nacional 

de Previdência Privada e Vida – Fenaprevi, o volume de prêmio e contribuições dos planos de acumulação 

registrou elevação de 29,9% em agosto de 2022 sobre o mesmo mês do ano anterior, somando R$ 4 bilhões. Já 

no acumulado, que analisa o desempenho dos primeiros oito meses, a variação foi de 14,2% frente a 2021 e o 

resultado atingido superou R$ 102 bilhões. 

Os resgates ainda seguem em patamar elevado, totalizando R$ 10,5 bilhões no mês e 11,2% acima do 

observado em agosto de 2021, enquanto no acumulado do ano eles ultrapassaram R$ 81,7 bi – número 14,2% 

maior do que o mesmo intervalo de tempo do ano anterior. Em captação líquida, foram R$ 20,6 bi em resultado, 

de janeiro a agosto. 

O levantamento da Fenaprevi ainda apresenta dados sobre os planos contratados. O VGBL, por exemplo, 

acumulou R$95,2 bilhões até agosto e R$72,8 bi em resgates. Já o PGBL totalizou R$ 6,6 bilhões em 2022, 

enquanto nos planos tradicionais e o FAPI registraram cerca de R$ 0,5 bilhão. 

Atualmente, o mercado conta com R$ 1,1 trilhão de ativos, equivalente a 12,4% do PIB, crescimento de 9,7% sobre 

agosto de 2021. 

Sobre a FENAPREVI 

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) representa 63 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/

