RANKING BROADCAST PROJEÇÕES: SOMMA INVESTIMENTOS
VENCE TOP 10 GERAL DO 2º TRIMESTRE
A Somma Investimentos conquistou o primeiro lugar no Ranking Broadcast Projeções
Top 10 Geral do segundo trimestre de 2021, de acordo com o levantamento do AE Dados,
da Agência Estado. Para o período de abril a junho, 50 instituições enviaram estimativas
para inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pelo
Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), além de previsões para taxa Selic, dólar,
Produto Interno Bruto (PIB), balança comercial e relação dívida/PIB.
A Claritas conquistou o segundo lugar e a Vinland Capital ficou com a terceira colocação.
Depois, aparecem Itaú Unibanco (4º), Quantitas (5ª), Novus Capital e MCM Consultores
(empatadas em 6º) e JPMorgan, Barclays e XP Asset (empatados em 8º).
No segundo trimestre de 2021, o PIB recuou 0,1%, abaixo da mediana das projeções, de
0,40%. O resultado efetivo, porém, esteve dentro do intervalo das estimativas, que foram
de -0,40% a 2,00%. As modas do levantamento foram de 0,30% e 0,40%, com sete
ocorrências cada.
A relação dívida/PIB ficou em 60,8%, resultado abaixo da mediana, de 63,85%. As
estimativas foram de 61,00% a 92,00%.
No caso da balança comercial, o resultado efetivo foi de superávit de US$ 28,942 bilhões,
bem acima da mediana das projeções, de US$ 18,000 bilhões. O intervalo das estimativas
foi de US$ 6,950 bilhões a US$ 32,300 bilhões.
Na cotação do dólar, o resultado efetivo, de R$ 5,0022, ficou aquém da mediana de R$
5,3000. As projeções iam de R$ 4,8000 a R$ 5,7200, e as modas da pesquisa, de R$
5,2000, R$ 5,3000 e R$ 5,4000, apareceram seis vezes cada, entre as estimativas
coletadas.
O IPCA acumulou inflação de 1,68%, acima da mediana das estimativas, de 0,81%. O
intervalo das projeções foi de 0,44% a 2,00%, e as modas do levantamento, de 0,79% e
0,85%, ocorreram três vezes.
No IGP-M, o resultado efetivo, de 6,30%, ficou próximo ao teto da pesquisa, de 6,35%. A
mediana era de 1,00% e a projeção mais baixa, de -3,75%. A moda do levantamento, de
0,70%, teve quatro ocorrências.
A taxa Selic, com resultado efetivo de 4,25%, ficou acima do teto da pesquisa, de 3,50%.
As projeções tinham mediana de 3,00% e piso de 2,00%, e a moda, de 3,25%, apareceu
13 vezes.
Criado pela Agência Estado, com metodologia própria para reunir e avaliar os dados
fornecidos, o Ranking Broadcast Projeções reconhece as instituições cujas previsões
mais se aproximam dos indicadores efetivos. Estão aptos a participar bancos, corretoras,
assets, consultorias, empresas privadas e públicas, instituições de ensino e outras que
façam, periodicamente, projeções para indicadores econômicos. No sistema do ranking, as
instituições participantes inserem suas estimativas para os seis trimestres subsequentes e
para o ano fechado.

Além do Top 10 Geral, o Ranking Broadcast Projeções contempla também o Top 10
Básico, que considera apenas os indicadores de inflação (IPCA e IGP-M), Selic e dólar.
Para obter mais informações sobre o Ranking Broadcast Projeções, atualizar o
calendário, se cadastrar e inserir suas expectativas, as instituições devem acessar o site
do ranking.

Ranking Broadcast Projeções - Top 10 Geral do 2º Tri
Posição

Instituição

1ª

Somma Investimentos

3ª

Vinland Capital Management

2ª
4ª
5ª
6ª
6ª
8ª
8ª
8ª

Claritas Administração de Recursos
Banco Itaú Unibanco
Quantitas

Novus Capital

MCM Consultores
Banco JP Morgan
Barclays

XP Asset Management

Fonte: AE Dados

