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O quanto sabemos sobre o mundo dos seguros?

O seguro deve ser parte das 
nossas vidas, nos prote-
gendo dos imprevistos. É 

importante saber que existem dois 
grandes segmentos: os Seguros de 
Pessoas e os Seguros de Danos. Nos 
Seguros de Pessoas estão os seguros 
de vida, auxílio-funeral, invalidez 
e diárias por internação hospitalar, 
por exemplo. Já nos Seguros de Da-
nos, temos os seguros de automó-
vel, residência, responsabilidade 
civil, entre muitos outros. Listamos 
a seguir as defi nições mais encon-
tradas em seguros:

Prêmio: É o valor que o segura-
do paga à seguradora pelo seguro 
para garantir a cobertura dos riscos 
contratados.

Sinistro: Sinistro é o nome dado 
ao evento ocorrido que gera o paga-
mento de valor ou reposição de bem 
ao segurado ou aos seus benefi ciá-
rios.

Cobertura: Extensão de qual 
risco está sendo segurado especi-
fi camente, determinação de qual 
evento estará coberto pelo seguro.

Indenização ou Capital Se-
gurado: É chamada de Indeni-
zação em Seguros de Danos e de 
Capital Segurado em Seguros de 
Pessoas. É o valor contratado para 
cada cobertura, a ser pago em caso 
de sinistro.

Proposta de Contratação: É o 
documento elaborado pela pessoa 
interessada (proponente) propon-
do à seguradora que aceite o risco 
que deseja segurar.

Apólice: É o documento que ofi -
cializa o seguro, contrato entre a se-
guradora e o segurado.

Condições Gerais: Documento 
onde constam as condições comuns a 
todas as modalidades e coberturas de 
um seguro, que estabelecem as obriga-
ções e os direitos das partes

Listamos, ainda, as fi guras existen-
tes desse mundo particular de seguros:

Seguradoras: São empresas es-
pecializadas em assumir riscos, sen-
do de sua responsabilidade pagar ao 
segurado (ou a quem este designar) 
indenização/capital segurado em 
caso de sinistro, recebendo, para 
isso, o prêmio de forma antecipada.

SUSEP: É a sigla de Superin-
tendência de Seguros Privados. É o 
órgão que regula o mercado segura-
dor, de previdência complementar 
aberta e de capitalização

Corretor de seguros: Profi ssio-
nal que defende os direitos do segu-
rado e proporciona a ele maior se-
gurança na contratação e utilização 
da apólice de seguro.

Seguro: Quanto mais conhe-
cermos sobre o assunto, mais pre-
parados estaremos para lidar com 
ele.

(Adaptação do texto de Brenda 
Trajano, Atuária da Mirador)

Rentabilidade:
Batemos a Meta Atuarial!!!

No mês de outubro, a ren-
tabilidade da carteira de 
investimentos da Cage-

prev atingiu 206,97% da meta. 
Os investimentos rentabilizaram 
0,97%, enquanto a meta atuarial 
fi cou em 0,47%. Fatores: A infl a-
ção medida pelo INPC teve varia-
ção de 0,04%, menor índice para 
um mês de outubro desde o início 
do Plano Real. 

Em relação aos investimen-
tos, o segmento de Renda Fixa 
rentabilizou 0,57%, com desta-
que para o fundo Western Asset 
IMA-B5 Ativo FI RF, que perfor-
mou 2,45%. O segmento de Mul-
timercado rentabilizou 1,43%, 
com destaque para o fundo Garde 

Dumas FIC FIM, que rentabilizou 
1,76%. Renda Variável rentabili-
zou 2,99%, com destaque para o 
Fundo Sul America Selection FIA, 
que atingiu 4,86% de rentabilida-
de. Os Empréstimos rentabiliza-
ram 1,37% e os Imóveis 0,58%. 

Os segmentos participam com 
os seguintes percentuais na car-
teira: Renda Fixa 72,42%, Mul-
timercado 10,06; Renda Variá-
vel 10,60% Empréstimos 6,75% 
e Imóveis 0,17%. No acumulado 
também estamos batendo a meta: 
9,38% de rentabilidade contra 
7,14% de meta atuarial no ano e 
511,88% de rentabilidade contra 
437,98% de meta atuarial desde o 
início.


