
 

 

 

 

Reservas de previdência complementar superaram 1,05 trilhão de reais em agosto 

Fenaprevi aponta também que poupança de longo prazo segue avançando. Contribuições já 

alcançaram cerca de R$ 90 bilhões, no acumulado do ano 

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2021 – O alto volume de resgates verificados desde o início de 

pandemia do novo coronavírus no Brasil, em março de 2020, não impediu a constância no crescimento 

dos aportes em planos de previdência privada aberta, conforme reforça o último relatório consolidado 

da Federação Nacional de Previdência Privada em Vida – Fenaprevi. 

De acordo com o documento, foram R$ 89,7 bilhões em prêmios e contribuições no acumulado dos 

oito meses de 2021, resultado 15,8% maior que o mesmo período do ano anterior. Já a captação líquida 

se manteve positiva, em R$ 23,1 bilhões, embora um pouco menor do que em 2020. O segmento de 

previdência complementar atingiu a marca de R$ 1,06 trilhão em ativos de previdência. 

No acumulado de janeiro a agosto de 2021 foram mais R$ 66,6 bilhões. O número é 26,5% superior ao 

registrado no mesmo recorte do exercício anterior. 

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/

