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Previsões para 2017
O ano de 2016 vai terminando. Um período bem difícil, sem dúvida nenhuma, talvez um dos mais movimentados da história do Brasil. Vamos lá, para
citar alguns fatos ocorridos. Ano novo, Carnaval, a maior recessão econômica
desde 1930, processo de impeachment na Câmara, Operação Lava Jato, Olimpíadas no Rio, saída definitiva da presidente Dilma, início de reformas, eleições
municipais, implicações da eleição de Trump, e o ano terminou. Ao final, em
termos econômicos, teremos uma queda estimada do PIB de mais de 3%. Muitos assuntos para um ano só.
Em 2017, pelas previsões atuais, os números esperados estão um pouco melhores, mesmo que ainda bem longe do que poderia ser. Ou seja, uma inflação
de 5% e uma taxa de crescimento econômico de 1%. A partir desses dados,
podemos fazer as seguintes previsões:

VOCÊ TEM ALGUMAS
CHANCES DE ENTRAR
NESSE MERCADO.
NENHUMA TÃO SEGURA
QUANTO ESSA.
FAÇA ESCOLA
NACIONAL
DE SEGUROS.
Com a Escola Nacional
de Seguros você tem
acesso a um curso superior
exclusivo de Administração e
ainda aproveita uma base sólida
de conhecimento na área de
Seguros e Previdência, um dos
mercados mais promissores
do País.

• O setor de seguros (sem saúde e sem VGBL) cresceu 10% em 2014, 5%
em 2015 e uns 4% em 2016 (os números ainda não estão completamente
fechados). Separando por negócios, os seguros de pessoas terão evolução
um pouco melhor, quando comparados aos produtos de ramos elementares. Para 2017, porém, esperamos recuperação no setor. A expectativa é de
uma variação nominal total de uns 8%. Com sorte, talvez, cheguemos a
uma melhora ainda maior no segundo semestre.
• O segmento de saúde suplementar está em situação bem mais confortável.
Tal setor cresceu 16% em 2014 e 14% em 2015. Para 2016, a previsão é
de um crescimento de 11%. Em 2017, esse número deve ser um pouco
maior, caso haja alguma recuperação do emprego.
• Nos últimos anos, os produtos de VGBL têm crescido a uma taxa média
de 15% ao ano. Esse número deve ser mantido em 2017.
• Os produtos de capitalização podem apresentar resultado negativo em
2016, talvez a primeira vez que isso aconteceu na comercialização desses
produtos. Ressalte-se que esse é um fenômeno análogo ao ocorrido em outros ativos populares da economia (caderneta de poupança, por exemplo,
com mais saques do que depósitos).
Enfim, é isso. Feliz ano novo para todos!
Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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