
 

 

 

 

Busca por seguro de pessoas continua a crescer 

Análise da Fenaprevi traz os resultados acumulados de janeiro a julho de 2021, comparados aos 
valores do mesmo intervalo de 2020. Indenizações quase dobram no período 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2021 – Levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada 
e Vida – FenaPrevi de julho de 2021 mostrou que a procura por seguro de pessoas continua a crescer, 
alcançando R$ 28,8 bilhões em prêmios, alta de 14,7% em relação ao montante acumulado nos setes 
primeiros meses de 2020.  

O resultado, de janeiro a julho, é puxado pelo seguro de Vida, nas modalidades Individual e em Grupo, 
acumulando R$ 12,9 bilhões em prêmios; seguido pelo Prestamista, com R$ 9,13 bi, e o de Acidentes 
Pessoais que registrou R$ 3,86 bi. Em termos percentuais, o destaque foi o Vida Individual, com cerca 
de 31% de crescimento sobre o ano anterior. 

O segmento Funeral foi outro com grande representatividade, registrando alta de 28,4% ou R$ 580 
milhões em prêmios. Na sequência vem a cobertura para Doenças Graves/Terminais que somou R$ 
780 milhões e foi 25,8% superior ao valor registrado em 2020. E o seguro Educacional, fechando em 
R$ 27 milhões e aumento de 20,4% sobre o mesmo período do ano passado. 

Em termos de sinistros, foram pagos de janeiro a julho de 2021 R$ 11,18 bilhões, uma alta de 73,6%. 
A maior parte das indenizações se refere às coberturas de Vida (R$ 7,08 bi), que quase dobrou nesse 
intervalo (90%); depois vêm o Prestamista (R$ 2,4 bi ou 92,3%) e o Funeral (R$ 162 milhões e 80,1%) – 
todos comparados aos resultados do mesmo período de 2020. 

 

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. 

 

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

