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MERCADO GERAL BRASILEIRO 

JAN A FEV-04 

 
O Mercado Geral Brasileiro, composto pelas operações de seguros, de produtos 
financeiros – VBGL, de previdência privada e de capitalização, encerrou o período 
com um volume de vendas da ordem de R$ 9,2 bilhões contra R$ 7,8 bilhões do 
ano passado, demonstrando um crescimento nominal de 18% ou real de 11% 
(desconsiderando a inflação média do período – IGPM). 
 
A operação de seguros propriamente dita somaram R$ 5,4 bilhões (58% do 
total) contra R$ 5,2 bilhões (67% do total) de jan/fev-03, demonstrando um 
crescimento nominal de 4,8% ou real de (-) 1,4%. 
 
Já a de produtos financeiros – VGBL – somaram R$ 1,6 bilhão (17% do total) 
contra R$ 620 milhões (8% do total), um crescimento nominal de 151,3% ou 
real de 136,4%. Desconsiderando esse produto do Mercado Geral, as vendas 
somariam R$ 7,6 bilhões contra R$ 7,1 bilhões de 2003, um crescimento idêntico 
à inflação média do período. 
 
As operações com previdência privada alcançaram a um volume de vendas de R$ 
1,4 bilhão (15% do total) contra R$ 1,3 bilhão (16% do total) de 2003, um 
crescimento nominal de 6,5% ou real de 0,3%. 
 
Por fim as operações com capitalização somaram R$ 853 milhões (10% do total) 
contra R$ 703 milhões (9% do total), um crescimento nominal de 21% ou real 
de 14%. 
 
De fato a inclusão dos produtos financeiros como se fossem seguros veio a 
beneficiar sobremaneira os crescimentos de vendas e a participação do mercado 
de uma foram global no PIB.  
 
As seguradoras bancárias estão apresentando crescimentos substanciais com 
relação ao ano passado em função dos produtos financeiros – VGBL. 
 
Lamentavelmente a não segregação dos resultados de seguros e de previdência 
vem prejudicando sobremaneira as avaliações de desempenho. Hoje em dia as 
vendas do VGBL e da previdência já representam 54% das vendas totais sem a 
capitalização, contra 37% do ano passado. 
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