
 

 

 

 

Seguro de pessoas cresce 12,7% em 2021 e ultrapassa R$ 51 bilhões em prêmios 

No portfólio, o seguro de Vida lidera a arrecadação com mais de R$ 23,4 bilhões de resultado 

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022 – O mercado de seguros de pessoas avançou 12,72% no que diz respeito 
à arrecadação, no último ano. É o que aponta o último relatório de 2021 elaborado pela Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida – Fenaprevi, com base nos dados divulgados pela Superintendência de Seguros 
Privados – Susep. Em valores, foram mais de R$ 51,17 bilhões acumulados em prêmios, entre janeiro e dezembro.  

Conforme o levantamento, quase a metade do volume total foi alcançada pelos seguros de Vida, nas modalidades 
em Grupo (R$ 13,5 bi) e Individual (R$ 9,9 bi) que, somados chegam a quase R$ 23,4 bilhões. Em seguida, vêm o 
Prestamista (R$ 15,6 bi) e Acidentes Pessoais (R$ 6,8 bi).   

Os seguros Funeral e Doenças Graves também tiveram um aumento considerável em relação ao ano anterior, 
com R$ 1,05 bilhão e cerca de R$ 1,4 bi em prêmios, respectivamente.  

No período, houve crescimento expressivo dos sinistros quando comparados ao ano prévio, chegando a R$ 17,6 
bilhões – reflexo ainda da pandemia do novo coronavírus. Desde abril de 2020, as empresas assumiram o 
pagamento das indenizações por mortes decorrentes da Covid-19, desembolsando até dezembro de 2021 quase 
R$ 6 bilhões, e assistindo mais de 162 mil famílias. 

Sobre a FENAPREVI 

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) representa 64 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/

