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Saldo inicial do ano Evolução em 2019

97.409.408,56R$        8,30%

01/01/2019 01/02/2019 01/03/2019 01/04/2019

Jan 99.373.782,48 Fev 100.593.343,93 Mar 101.711.876,01 Abr 103.286.992,44
mai-19 jun-19 jul-19 ago-19

Mai 105.491.438,80 Jun Jul Ago
set-19 out-19 nov-19 dez-19

Set Out Nov Dez

Evolução Patrimônio Líquido

Evolução nos últimos 12 meses

20,29%

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mineiros encerrou o mês de Maio com R$ 105.491.438,80 em seu Patrimônio
Líquido, representando um aumento de R$ 2.204.446,36 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 8.082.030,24 com relação ao exercício de 2019.
Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 20,29%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de
investimentos.
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EUA 
Em maio, analistas começa-

ram a monitorar uma série de 
riscos de maneira mais caute-

losa, dentre eles os possíveis 
impactos da saída da União Eu-
ropeia e o enfraquecimento de 

alguns segmentos da indústria 
doméstica, sendo eles manufa-

tura e varejo. Houveram tam-
bém agitações nas investiga-
ções do Congresso sobre a pre-

sidência de Trump. 
A ameaça mais grave, con-

tudo, foi a intensificação da 
guerra comercial entre os Esta-
dos Unidos e a China. Os mer-

cados de ações reagiram nega-
tivamente ao anuncio do presi-

dente norte-americano em ele-
var as tarifas na ordem de US$ 
250 bilhões para os produtos 

chineses. Os chineses promete-
ram retaliar. Economistas se 

preocupam com o fato de que 
interrupções nos fluxos de co-
mércio globais podem provocar 

redução do crescimento do PIB 
global. 

Ainda com relação à econo-
mia norte-americana, a criação 
de empregos desacelerou forte-

mente. Foram gerados menos 
postos de trabalho que o espe-

rado. A taxa de desemprego, 
contudo, continua no nível mí-

nimo dos últimos 50 anos. 

O Federal Reserve de Atlanta 
estima o crescimento anuali-

zado do PIB norte-americano 
no segundo quadrimestre em 

1,5% a.a. 

Setor Externo 
No mês de maio os países 

emergentes enfrentaram pro-
blemas relacionados às revi-

sões negativas de crescimento. 

Ainda sobre o setor, o supe-
rávit da balança comercial caiu 
no quadrimestre janeiro-abril. 

Houve variação positiva no 
saldo comercial com os EUA e 

negativo com a China. 
A volta do embate comercial 

entre EUA e China foi fator de 
destaque. Estudos sugerem que 
a disputa entre as maiores eco-

nomias do mundo pode ampliar 
o processo de desaceleração da

economia mundial. 

Após sucessivos fracassos 
em conseguir apoio para avan-

çar com o Brexit, a primeira-mi-
nistra britânica Theresa May re-

nunciou ao cargo. 

Brasil 
Os indicadores de atividade 

econômica em maio apontaram 
para enfraquecimento da ativi-

dade econômica. A economia 
brasileira sofreu diversos cho-

ques, dentre eles o desastre de 
Brumadinho, deterioração da 
economia argentina e quebras 

de safra. O Boletim Macro do 
Ibre/FGV apresentou redução 

da expectativa de crescimento 
do PIB para 1,4% a.a. 

Com relação ao setor fiscal, a 

Regra de Ouro foi o tema de 
maior relevância. O governo 

vem mostrando sinais de difi-
culdade na articulação com o 

congresso para a aprovação das 
reformas necessárias e para o 
crescimento da economia. 

Soma-se a estas dificuldades a 
necessidade do governo de 

aprovar crédito suplementar da 
ordem de R$ 248,9 bilhões para 
cumprir a Regra de Ouro. O 

descumprimento dessa confi-
gura crime de responsabilidade 

fiscal e poderia levar o presi-
dente ao impeachment. 

Com relação à inflação, nota-

se que o IPCA sofreu pressões 
pontuais em núcleos específi-

cos. A autoridade monetária e o 
mercado pontuam que a acele-

ração inflacionária, apesar de 
ter acelerado no início do ano, 
não desancorou as expectativas 

do IPCA. 

Mercado 
O Ibovespa terminou o mês 

de maio com valorização de 

0,70%, aos 97.030 pontos. 
Com alta acumulada de 
+27,55% em 12 meses. 

O CDI teve rentabilidade de 
+0,54% no mês, com acumu-

lado de +6,40% em 12 meses. 
Pela cotação do Banco Central, 
Ptax 800, o Dólar teve redução 

de 0,12%, cotado a R$ 3,9407. 
O IRF-M 1 apresentou variação 

de +0,68%. O IMA-B variou 
+3,66% no mês, por fim, o 
IDKA IPCA 2 ANOS rendeu 

+1,37% no mês. 

SETE CAPITAL CONSULTORIA 

LTDA. 
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