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Família IMA 
volta a subir com 
força emmaio

O IMA voltou aos seus dias de glória. 
Incensado até meados do ano pas-
sado como um dos poucos ativos 

que tinha ajudado os fundos de pensão 
e RPPS a bater suas metas atuariais, ele 
conheceu um verdadeiro inferno astral a 
partir de meados do ano passado quando 
começou a perder feio da inflação e fazer 
companhia ao Ibovespa e outros índices da 
bolsa brasileira. Mas nos últimos meses o 
IMA parece que está tentando recuperar o 
tempo perdido. Em maio o IMA Geral deu 
2,52%, só superado pelos 4,27% do IMA-B 
e pelos 6,19% do IMA-B5+. A explicação 
para isso é a leitura que o mercado está 
fazendo em relação às taxas de juros, que 
podem estar no teto sem grandes espaços 
para novas elevações.

Enquanto a família IMA sobe, a bolsa 
desce. O Ibovespa fechou maio com -0,75% 
enquato o IBrX-100 teve perda de 1,12% no 
mês. O ISE perdeu 1,71% e o IGC fechou 
em 0,30 negativos. Apenas o Small, que 
representa a s empresas de menor porte e 
menos tradicionais fechou em alta no mês, 
com elevação de 1,07. Em grande parte, as 
incertezas da bolsa estão ligadas às leituras 
que o mercado faz das pesquisas eleitorais.
Quando a presidente Dilma é apontada 
pelas pesquisas como virtualmente reeleita, 
os índices de bolsa caem, e quando seu 
principal opositor, Aécio Neves (PSDB), 
é apontado com boas chances de ser eleito, 
os índices de bolsa sobem.

 No acumulado do ano, de janeiro a maio, 
a família IMA tem performance positiva 
embora abaixo das necessidades atuariais 
de fundos de pensão e RPPS, ao passo 
que os índices de bolsa acumulam perdas. 
O Ibovespa registra 0,52% negativos no 
acumulado de 5 meses do ano enquanto 
o IBrX perde 0,60% no mesmo período.

Os índices internacionais operaram po-
sitivamente em maio. O  Dow Jones subiu 
0,82% enquanto o S&P 500 subiu 2,10%. 
O índice MSCI ACWI (todos os países) 
subiu 1,80% no mês enquanto o MSCI-EM 
(mercados mergentes) subiu 3,26.
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