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Análise e Perspectivas
Cenário da FEBRABAN confirma retração econômica em 2016 e moderada recuperação em 2017
A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) realizou uma
nova pesquisa de projeções macroeconômicas e
expectativa de mercado em meados de dezembro. No total,
22 instituições financeiras responderam a pesquisa,
inclusive o Banco do Nordeste / ETENE.
As projeções para a atividade econômica no curto prazo
pioraram em relação à pesquisa anterior, particularmente
para Indústria e Investimentos. Os dados continuam
indicando estoques elevados e os impactos do desemprego
e da queda da renda real prosseguindo em 2017.
As medianas dos resultados estão especificados na Tabela
1. Seguem os destaques das projeções macroeconômicas:
- Previsão de retração do PIB brasileiro em 2016 (-3,5%),
devendo os três setores da economia declinar:
agropecuária (-6,2%), indústria (-3,7%) e serviços (-2,6%).
- Modesta recuperação do PIB em 2017 (+0,7%), sendo
mais expressiva na agropecuária (+3,8%), seguida da
indústria (+1,0%) e serviços (+0,5%).
- Expressiva queda dos investimentos em 2016
(-10,1%) e moderada recuperação das inversões em 2017
(+2,5%).
- Declínio da taxa de inflação, de 6,60% em 2016 para
4,80% em 2017, aproximando-se portanto para o centro da
meta estabelecida pelo Banco Central (4,50%).
- Redução da Taxa Selic, de 13,25% ao final de 2016 para
10,50% ao término de 2017. As instituições pesquisadas
estão prevendo um corte de 0,50 ponto percentual (p.p.)
na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do
BACEN em janeiro próximo e maior flexibilização da política
monetária ao longo de 2017.
No setor externo, projeta-se uma desvalorização do real em
relação ao dólar norte-americano (R$ 3,39 em 2016 e R$
3,50 em 2017); decréscimo no superávit da balança
comercial (de US$ 47,1 bilhões em 2016 para US$ 45,7
bilhões em 2017); além de incremento no déficit das
transações correntes (de US$ 20,0 bilhões em 2016 para
US$ 28,0 bilhões em 2017).
Para a maioria dos analistas consultados, a relação com o
cenário externo não será fator determinante direto na

condução da política monetária. Porém, parcela relevante
acredita no fim do na diminuição da liquidez global e no
aumento da aversão ao risco. Assim, o cenário externo
poderá dificultar o processo de redução de juros no Brasil.
Em termos do cenário para o mercado de crédito, cabe
ressaltar que exista uma perspectiva de melhora gradual e
moderada das condições de crédito. O crédito direcionado
deve evoluir relativamente melhor que a carteira de
crédito livre.
A carteia de pessoas físicas deve apresentar maior
expansão em comparação com a de pessoas jurídicas.
Ligeira melhora da projeção para a inadimplência, com
cenário de queda gradativa e baixa probabilidade de
deterioração adicional das condições até o fim de 2017.
Segue uma síntese do cenário para o mercado de crédito:
- Em 2016, projeta-se redução de 2,9% no saldo da carteira
total de crédito do sistema financeiro nacional (SFN); no
saldo das operações com recursos livres (-3,9%); no saldo
das operações com recursos direcionados (-1,3%); e no
saldo de crédito com recursos livres para pessoas jurídicas
(-8,0%).
- Ainda em 2016, a previsão é de modesto crescimento no
saldo de crédito na modalidade de recursos livres para
pessoas físicas (+0,2%).
- Incremento do saldo total das operações de crédito no
País em 2017 (+3,2%) e em todas as modalidades,
conforme especificado na Tabela 2, em especial o crédito
pessoal (+6,1%), os recursos livres para pessoas físicas
(+3,9%) e os recursos direcionados (+3,8%).
- Pequena redução da taxa de inadimplência, de 5,9% em
2016 para 5,6% em 2017.
As projeções macroeconômicas e a expectativa de mercado
apresentadas pela FEBRABAN, fruto de uma pesquisa junto
a instituições financeiras que atuam no Brasil, constituemse em uma síntese do cenário macroeconômico do País
para o corrente ano e o próximo.

Fonte: Elaborado pelo Banco do Nordeste / ETENE, com dados da
FEBRABAN.
Autor: Airton Saboya Valente Junior, Economista do BNB/ETENE,
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Tabela 1 - Brasil: Projeções Macroeconômicas

Conjuntura Econômica
PIB total (var. %)
PIB agropecuário (var. %)
PIB industrial (var. %)
PIB serviços (var. %)
Formação Bruta de Capital Fixo - FBCF (var. %)
Produção Industrial (var. anual %)
IPCA (%)
IGP-M (%)
Taxa Selic meta (fim de período)
Risco Brasil - EMBI (pontos)
Setor Externo
Taxa de câmbio (R$ / US$ - fim de período)
Balança comercial (US$ bilhões)
Saldo em transações correntes (US$ bilhões)
Investimento direto no País (US$ bilhões)
Reservas internacionais (US$ bilhões)
Finanças Públicas
Resultado nominal (% do PIB)
Resultado primário (% do PIB)
Dívida líquida do setor público (% do PIB)

2014
0,3
0,4
-1,1
0,7
-7,8
-3,2
6,41
3,69
11,75
259,0

Efetivo
2015
-3,9
1,8
-6,2
-2,7
-14,1
-8,3
10,67
10,54
14,25
523,0

Projeção
2016
2017
-3,5
0,7
-6,2
3,8
-3,7
1,0
-2,6
0,5
-10,1
2,5
-6,5
1,0
6,60
4,80
7,00
5,10
13,25
10,50
326,0
325,5

2,66
-4,1
-104,2
96,9
363,6

3,90
19,7
-58,9
75,1
356,5

3,39
47,1
-20,0
68,0
371,5

3,50
45,7
-28,0
70,0
374,0

-6,0
-0,6
34,3

-10,3
-1,9
36,0

-9,1
-2,6
45,4

-9,0
-2,2
51,9

Fonte: Elaborado pelo BNB /ETENE, com dados da FEBRABAN.

Tabela 2 - Operações de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Operações de Crédito
Carteira total (var. %, total do SFN)
Recursos direcionados (var. %, total do SFN)
Recursos livres (var. %, total do SFN)
Pessoas físicas (var. % total do SFN c/ recursos livres)
Crédito pessoal (var. %, inclui consignado)
Aquisição de veículos (var. %, inclui leasing)
Pessoas jurídicas (var. %, total do SFN c/ recursos livres)
Taxa de inadimplência (acima de 90 dias, em %)

Efetivo
2014
11,3
19,6
4,6
5,5
11,2
-4,5
3,8
4,3

Projeção
2015
6,6
9,8
3,7
2,5
7,3
-12,7
4,8
5,3

2016
-2,9
-1,3
-3,9
0,2
3,2
-12,3
-8,0
5,9

2017
3,2
3,8
3,0
3,9
6,1
0,0
1,8
5,6

Fonte: Elaborado pelo BNB /ETENE, com dados da FEBRABAN.
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