NOSSA HISTÓRIA
São quase 200 anos de uma
trajetória de sucesso.

Pioneirismo desde o princípio
Desde 1835, construímos um futuro sólido para milhares de famílias
brasileiras e para a nossa empresa. São quase dois séculos de atuação
ininterrupta no Brasil trazendo soluções completas e flexíveis em
seguros e previdência.
 Fomos a primeira iniciativa de previdência do país;
 Criamos planos patrocinados por empresas;
 Lançamos a previdência com correção monetária.
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NOSSA HISTÓRIA
DE SUCESSO
Em 2020 a Mongeral Aegon completou 185
anos. Foi um grande marco na nossa relação
com a sociedade brasileira. Mudamos a marca
e ganhamos um apelido, MAG.
A nova marca sintetiza a herança passado
histórico com a nossa ligação ao Aegon Group.
AGORA SOMOS MAG.
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O CAMINHO DE UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
1836
Primeiro
benefício pago

1835
Fundação
da Mongeral

1971
Fomos reconhecidos
pelo Governo
Federal como
precursores da
previdência no Brasil

1894
Início do pagamento
da pensão mais
longa da história
da previdência
brasileira

2004
Passamos a atuar
como Sociedade
Anônima e a atender
a todos os públicos

1978
Lançamos a
previdência com
correção monetária
para enfrentar
a inflação

2005
Criação da
MAG Fundo
de Pensão
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O CAMINHO DE UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
2008
Criação da
MAG Administradora
de Benefícios

2010
Conquistamos
a liderança no
segmento de
planos instituídos

2009
Alcançamos 200 mil
clientes e passamos
a fazer parte do
Grupo Aegon

2013
Criação da
MAG Investimentos

2012
Alcançamos
700 mil clientes

2015
Completamos
180 anos

2014
O grupo composto por Seguradora,
Fundo de Pensão, Investimentos e
Gestão Previdenciária atinge
1 milhão de clientes
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O CAMINHO DE UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
2018
Lançamento do espaço
físico da Universidade e
revitalização do Boulevard

2016
Alcançamos
2,1 milhões de
clientes e lançamos
o ILMA - Instituto
de Longevidade
Mongeral Aegon

Temos muitas
conquistas pela frente...

2020
Aniversário de 185 anos,
criação da MAG Finanças
e lançamento da nova
marca, MAG
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ALGUNS DADOS
SOBRE SEGURO
A cada hora, ocorrem
aproximadamente 160
mortes no país. (2017)

3,3 milhões de pessoas

Apenas 19% dos brasileiros
têm seguro de vida. A média
global é de 32% de assegurados.

são aposentadas por invalidez
no Brasil. (Set/2018)

Em 2018, as aposentadorias por
invalidez representaram 18,5%
do total de aposentadorias.

No Brasil, o valor médio que um
trabalhador de renda média obtém
com a aposentadoria representa
70% de seu salário.

ALGUNS DADOS SOBRE
A PREVIDÊNCIA
O rombo previdenciário é o principal
responsável pelo déficit das contas públicas que
ano passado chegou a R$ 198 bilhões.
O Brasil arrecadou R$ 1,3 trilhão em 2018 e
gastou R$ 700 bilhões, ou seja,
55% do total, com Previdência.
No regime geral, 83,4% dos
beneficiários recebem menos de
dois salários mínimos.

3 QUESTÕES ESSENCIAIS
Oferecemos proteção para três questões essenciais:

1

Viver além da
possibilidade ou do
desejo de trabalhar.

2

Comprometer a sua
capacidade de
gerar renda.

3

Ter a vida
interrompida
prematuramente e
deixar dependentes.

3 QUESTÕES ESSENCIAIS
Oferecemos proteção para três questões essenciais:

1ª Questão

2ª Questão

3ª Questão

Viver além da
possibilidade ou do
desejo de trabalhar.

Comprometer a sua
capacidade de
gerar renda.

Ter a vida interrompida
prematuramente e
deixar dependentes.

• O que você está fazendo

hoje para garantir seu
padrão de vida no futuro?
• Você poderá depender da

Previdência Social ao se
aposentar?

• Como arcar com as

despesas mensais se
estiver impossibilitado(a)
de trabalhar?
• Sua família estará

preparada financeiramente
(e fisicamente) para
assumir mais um dependente?

• Na sua falta, como seus

dependentes
se manterão
financeiramente?
• O que você faz hoje para

garantir o futuro e os
projetos dos seus
dependentes?

