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De acordo com a ANP, no ano passado, as vendas de 
combustíveis no mercado brasileiro totalizaram 135,436 
bilhões de litros. Em 2015, foram comercializados 141,811 

bilhões de litros. O consumo de etanol hidratado registrou a maior 
queda nas vendas em 2016, com retração de 18,3%, passando de 
17,863 bilhões de litros em 2015 para 14,586 bilhões de litros. 
A venda total de etanol (que inclui o anidro – que é misturado à 
gasolina – e o hidratado – injetado diretamente no tanque) teve 
queda de 9%, passando de 28,796 bilhões de litros para 26,201 
bilhões de litros. 

No caso do diesel, em 2016 houve retração de 5,1% na comer-
cialização de óleo diesel B (com adição de biodiesel), passando 
de 57,211 bilhões de litros para 54,279 bilhões de litros. Já as 
vendas de biodiesel caíram 5,1% - de 4,005 bilhões de litros em 
2015 para 3,799 bilhões de litros. Os dados indicam, no entanto, 
que a venda da gasolina C, com adição de etanol, cresceram 4,6%, 
com 43,019 bilhões de litros comercializados em 2016.

Gás natural e GLP - A agência também divulgou os números 
relativos ao consumo de gás natural e Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), o gás de cozinha. As vendas de gás natural veicular (GNV) 
cresceram 3,2 % em 2016, passando de 4,820 milhões de metros 
cúbicos (m³)/dia para 4,976 milhões de m³/dia.

Já a comercialização de GLP aumentou 1,1%, passando de 
13,249 bilhões de litros para 13,398 bilhões de litros. As vendas 
de querosene de aviação (QAV) fecharam o ano passado com 
queda de 8%, com 6,765 bilhões de litros ante 7,355 bilhões de 
litros vendidos em 2015.

Infl uenciada pela retração da economia e também pela melhora 
relativa da situação hídrica do país, o que levou ao desligamento 
de várias térmicas, o consumo de óleo combustível também fechou 
2016 em queda, neste caso de expressivos 32,4%, passando de 
4,932 bilhões de litros para 3,333 bilhões de litros.

Expectativa - Apesar da 
queda de 4,5% na venda de 
combustíveis no ano passado, 
o diretor-geral da ANP, Décio 
Oddone, espera a recuperação 
do setor ainda este ano, com 
intensifi cação das vendas em 
2018 “acompanhando a recupe-
ração da economia brasileira”.

Para Oddone, este ano a in-
dústria de petróleo e gás natural 
viverá “um momento muito rico 
e único”, com transformações 
profundas nos três segmentos 
signifi cativos do setor: “A re-
tomada dos leilões de petróleo 
e gás natural, e desta vez com 
maior dimensão, na medida em que houve mudança nas regras 
de exploração do pré-sal, que está avançando e permitindo que 
outros operadores venham a atuar na região; a abertura do mer-
cado de petróleo e gás, com a Petrobras transferindo ativos para 
outras operadoras e agentes; além de um conjunto de mudanças 
que ocorrerão no segmento de downstream [etapa logística, de 
distribuição dos derivados]”, listou.

Mercado de Gás - O diretor-geral da ANP também disse que 
o reposicionamento da Petrobras no segmento de gás natural 
vai permitir que o país vislumbre um mercado mais competitivo 
no futuro. “Com a mudança de posicionamento da Petrobras, 
o adiamento da construção de refi narias e a abertura para 

Consumo de combustíveis 
no Brasil caiu 4,5% em 2016
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(ANP) durante o Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2017 (Ano-Base 2016), realizado na sede da 
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outros agentes, além do au-
mento das importações, aliada 
ao aumento da necessidade 
de investimento em logística, 
sinalizam o surgimento de uma 
nova indústria do petróleo no 
país.”

Em relação à importação 
de derivados de petróleo nos 
próximos anos, Oddone prevê 
crescimento das compras do 
mercado externo. “Quando 
você olha as projeções de 
longo prazo do governo feitas 
com base no Plano Decenal do 
setor energético, as projeções 
indicam que, a depender do 
tamanho do crescimento da 
demanda nós vamos sim estar 
importando um volume muito 
maior de derivados no futuro, 
o que vai permitir também que 
se retome investimentos em 
refi narias no Brasil ou no desen-
volvimento de novos projetos 
ou até mesmo na ampliação das 
existentes”.

Lucro líquido do Banco do 
Brasil recuou 44% em 2016

O Banco do Brasil (BB) obteve lucro líquido de R$ 8,034 
bilhões em 2016, valor 44,2% abaixo do resultado de 2015. 
Na comparação com o resultado do quarto trimestre do ano 
passado, houve retração de 61,6%, passando de R$ 2,246 

bilhões para R$ 963 milhões. 
O Lucro Líquido Ajustado foi 
de R$ 7,2 bilhões, valor 38,2% 
inferior a 2015.

O lucro por ação atingiu R$ 
2,84 em 2016, ante R$ 5,05 
no ano anterior, e a projeção, 
segundo analistas externos da 
instituição, é atingir neste ano 
R$ 4,03. A remuneração aos 
acionistas alcançou R$ 284,7 
milhões no quarto trimestre e 
R$ 2,4 bilhões no acumulado 
anual. A Margem Financeira 
Bruta cresceu 13,0% (R$ 
59,3 bilhões) e as Rendas de 
Tarifas, 6,8%.

A instituição destaca que as despesas administrativas cres-
ceram 3,5% em 12 meses, o menor nível em dez anos e abaixo 
dos indicadores de infl ação para o período. Em relação ao 
índice de Efi ciência, que mostra a relação entre as despesas 
administrativas e as receitas operacionais, a taxa fi cou em 
39,7%, ante 41,6% no ano de 2015, “mostrando rígido controle 
das despesas”, diz comunicado do BB.

As operações de fi nanciamento do agronegócio fecharam 
o ano com saldo de R$ 179,8 bilhões na carteira ampliada. 
Levando em consideração os desembolsos antecipados nas 
linhas de custeio no primeiro semestre, as contratações da 
atual safra somaram R$ 47,1 bilhões. Entre os maiores avanços 
estão o crédito rural (8,6%), que atingiu R$ 150,5 bilhões, e 
as operações de custeio.

O crédito para pessoas físicas teve saldo de R$ 172,3 bilhões, 
com alta de 3,3%. Foram mantidas as estratégias de baixo 
risco, com as linhas de Crédito Consignado, CDC Salário, Fi-
nanciamento de Veículos e Imobiliário, que alcançam 75,5% 
do total da carteira. O fi nanciamento para a compra de imóveis 
atingiu saldo de R$ 53,7 bilhões no encerramento do ano, com 
avanço de 9,5% em 12 meses, sendo R$ 42,1 bilhões destinados 
a pessoas físicas e R$ 11,7 bilhões a empresas.

O índice de inadimplência atingiu 3,29%, abaixo do registrado 
no mercado (3,7%). As transações fi nanceiras relativas aos 
cartões de crédito e débito somaram R$ 271 bilhões no ano, 
com alta de 5,5% sobre o ano anterior. As movimentações re-
ferentes a compras em estabelecimentos comerciais do varejo 
aumentaram 8,1% e no agronegócio, 26,3%.

Atividade econômica registra 
queda de 4,34% em 2016

A atividade econômica apresentou queda de 4,34%, em 2016. 
É o que mostra o Índice de Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br), divulgado ontem (16). No último trimestre 
do ano, comparado ao mesmo período de 2015, houve retração 
de 3,13%. Também houve queda na comparação entre o quarto 
e o terceiro trimestre de 2016: -0,36%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda  o BC a tomar suas decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações 
sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, 
comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. 
O indicador ofi cial sobre o desempenho da economia, no entanto, 
é o PIB, calculado pelo IBGE (ABr).


