
 

 

 

 

Busca maior por proteção faz seguros de pessoas crescer 17% em agosto 

Segundo a Fenaprevi, a arrecadação totalizou R$ 5,3 bilhões em prêmios no mês, considerado o maior patamar 
desde o início de 2020. No acumulado do ano, valor chega a R$ 37,4 bilhões 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2022 – Recente relatório divulgado pela Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida – Fenaprevi, com base nos dados da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, mostra que a 
trajetória crescente dos prêmios em seguros de pessoas, iniciada em meados de 2020, segue ganhando fôlego e 
obteve em agosto de 2022 o maior número da série, com alta de 16,8% em relação ao mesmo mês em 2021. 

Os principais ramos que puxaram o resultado dos prêmios continuam sendo Vida, Doenças Graves e Viagem, com 
crescimento de 16%, 15,3% e 233,2% no mês, respectivamente. Também houve elevação no seguro Prestamista 
de 20%. 

Já no acumulado do ano (de janeiro a agosto de 2022) houve alta de 12% nos prêmios e o montante arrecadado 
chega a R$ 37,4 bilhões. 

Queda nas indenizações 

Os sinistros se mantiveram em queda quando comparados ao mesmo período do ano passado, fortemente 
influenciado pela pandemia. A retração nos primeiros oito meses é de 26,6%, embora os pagamentos somem R$ 
9,4 bilhões em indenizações aos segurados. Desse total, em agosto, especificamente, foi acertado o montante de 
R$ 1,2 bilhão, saldo menor 25,1% do que o registrado no mesmo mês em 2021. 

A diminuição dos valores foi influenciada, principalmente, pelos ramos de seguros Funeral (com queda de 39,2%), 
Prestamista (36% menor) e o de Vida, que teve baixa de 31,5% quando comparado a agosto de 2021. No 
acumulado de 2022, a variação negativa desses segmentos foi de 27,2%, 37,3% e 33,2%. 
  
De acordo com a Fenaprevi, esse cenário deve seguir na mesma tendência até outubro, quando o impacto da 
pandemia em 2021, ano base da comparação, começa a se dissipar. 

 
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/

