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1) INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 4º da Resolução CMN n° 3.922/2010
1
, com o art. 1º da Portaria 

MPS nº 519/2011
2
, o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE – RPPS-BH apresenta sua Política de Investimentos para o exercício de 2021, de acordo com 

os arts. 4º e 5º da Resolução CMN n° 3.922/2010, aprovada por este Conselho de Administração do RPPS-BH, 

conforme ata de reunião de 18/11/2020. 

Os investimentos obedecerão às diretrizes e princípios contidos nesta Política de Investimentos, 

estabelecida em consonância com os dispositivos da legislação em vigor. 

A construção da Política de Investimentos atende à formalidade legal que direciona o processo de 

tomada de decisão, o gerenciamento e o acompanhamento dos recursos previdenciários a fim de garantir a 

manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime.  

1.1)  Objetivo 

 

O presente documento objetiva estabelecer as diretrizes que nortearão os investimentos do RPPS-BH, 

reestruturado pela Lei nº 10.362/2011, com foco no cumprimento das metas de gestão definidas para o ano de 

2021 e tendo em consideração os estudos atuariais e o cenário econômico esperado. 

Respeitados os limites e regulamentos definidos pela Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário 

Nacional (CMN) e observando as normas expedidas pela Secretaria de Previdência (SPrev) do Ministério da 

Economia (ME), a distribuição proposta para os recursos visa à obtenção de índices de rentabilidade que 

assegurem a sustentabilidade do plano de benefícios em longo prazo. 

A estratégia de investimentos tem como ponto central o respeito às condições de segurança, à 

rentabilidade, solvência e liquidez dos ativos financeiros a serem escolhidos mediante avaliações criteriosas, 

tanto quantitativas quanto qualitativas, observando indicadores de tendência e osciladores técnicos de 

mercado. 

  

                                                           
1
 Considerar sempre a Resolução CMN 3.922/2010 consolidada (com as alterações dadas pelas Resoluções 

CMN n.° 4.392/2014, Res. CMN 4.604/2017 e 4.695/2018). 
2 

Considerar sempre a Portaria MPS nº 519/2011 consolidada (com as alterações dadas pelas Portarias MPS n.° 
170/2012; 440/2013; 65/2014; 300/2015 e MF n.° 1/2017; 577/2017). 
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2) ESTRUTURA DO RPPS-BH 

 

2.1) Avaliação dos aspectos internos (situação atual do RPPS, alterações legais, regimentais e de gestão):  

Os principais instrumentos legais instituídos para a organização e funcionamento da estrutura do RPPS 

do Município de Belo Horizonte são: 

Lei 10.362/2011: que reestrutura o RPPS-BH e dá outras providências. 

Lei 11.104/2018: Altera a Lei nº 10.362/11, que reestrutura o RPPS-BH e dá outras providências. 

Lei 11.144/2018: Altera a Lei nº 10.362/11, uniformiza as regras de incorporação e reajuste de 

vantagens relativas às aposentadorias e pensões pagas pelo Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Belo Horizonte e dá outras providências.  

Portaria SMPL 009/2014: Dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos do RPPS-BH e a 

aprovação do seu Regimento Interno. 

Portaria SMPL 012/2016: Altera o Anexo Único da Portaria SMPL nº 009, mudando basicamente a 

composição do Comitê de Investimentos (Coinv) do RPPS-BH e as exigências para nomeação dos membros. 

Portaria SMPL 007/2017: Altera o Anexo Único da Portaria SMPL nº 009, mudando basicamente a 

composição do Comitê de Investimentos (Coinv) do RPPS-BH e as exigências para nomeação dos membros. 

Portaria SMPL 008/2017: Dispõe sobre a designação de membros para composição do Coinv do RPPS-

BH. 

Portaria SMPOG 016/2017: Dispõe sobre a designação de membros para composição do Coinv do 

RPPS-BH. 

Além disso, os RPPS são regulados por diversas normas federais. Essas normas foram relacionadas no 

Anexo IV, através de links por tipo de norma. 

2.2) Avaliação da governança: estrutura da gestão de investimentos, competências dos órgãos envolvidos e 

limites de alçada para aprovação das operações: 

O RPPS-BH, de caráter contributivo e solidário e de filiação obrigatória, é mantido pela contribuição 

patronal da Administração Direta, pelas Entidades da Administração Indireta que possuírem servidores 

ocupantes de cargo de provimento efetivo, pelo Poder Legislativo do Município de Belo Horizonte e pelas 

contribuições dos ativos, aposentados e pensionistas. Dentre suas diretrizes, destacamos que os investimentos 

devem obedecer a “subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões garantidoras dos benefícios 

mínimos a critérios atuariais, tendo em vista a natureza dos benefícios”
2
. Em sua estrutura administrativa, o 

RPPS-BH é composto pelos seguintes órgãos: 

Conselho de Administração (CA): é o órgão superior de orientação e deliberação colegiada, a quem 

compete fixar políticas, normas e diretrizes de administração geral do RPPS-BH. Dentre suas competências, 

                                                           
2
 Lei 10.362/2011, art. 3º, inc. V.  
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destaca-se: “aprovar a política e as diretrizes de investimentos dos recursos do RPPS, a serem aplicados com os 

critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional
 3

 e pelas normas do órgão regulador federal dos 

RPPS. É composto por 12 membros, sendo seis indicados pelo Governo e seis eleitos pelas Entidades Sindicais;  

Conselho Fiscal (CF): é o órgão de fiscalização da gestão e de controle interno do RPPS-BH. Destaca-se, 

dentro de suas competências, “examinar quaisquer operações ou atos de gestão do RPPS”
 4

. É composto por 

seis membros, sendo três indicados pelo Governo e três eleitos pelas Entidades Sindicais; 

Unidade Gestora Única (UG): é a Subsecretaria de Gestão Previdenciária (Suprev), que administra e 

executa as atividades do RPPS-BH. Está subordinada hierarquicamente à Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SMPOG). Dentre suas atribuições, destacamos a de submeter ao CA “a proposta de 

política e de diretrizes de investimentos das reservas garantidoras de benefícios do RPPS”
5
. 

Comitê de Investimentos (Coinv): Instrumento previsto na Portaria MPS nº 519/2011 e 

regulamentado pela Portaria SMPL nº 009/2014 com alteração dada pela Portaria SMPL nº 007/2017. O Coinv 

tem caráter consultivo e como principal finalidade “assessorar a Unidade Gestora Única na aplicação dos 

recursos financeiros do RPPS-BH de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 

órgão regulador federal dos regimes próprios de previdência social, observados os estudos atuariais e a política 

anual de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração”;.  

O Coinv atualmente é composto por quatro membros: o Subsecretário de Previdência, que o preside; 

o Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais; um servidor indicado pela Secretaria Municipal de Finanças; e 

um servidor público vinculado ao RPPS-BH, indicado pelos membros do Conselho de Administração, 

representantes dos servidores ativos, aposentados e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Todos os membros “deverá comprovar escolaridade mínima em nível superior de graduação completa 

e aprovação em exame, com certificação vigente Certificação Profissional da Associação Brasileira das 

Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais - CPA-10, organizado por entidade certificadora oficial, cujo 

conteúdo deverá abranger, no mínimo, o exigido pelo órgão regulador federal dos RPPS.”
 6

  

Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais (Asies): tem como competência desenvolver 

atividades relacionadas à gestão financeira e atuarial do RPPS. Assessorar a Subsecretaria de Gestão 

Previdenciária na elaboração da política de investimentos e nas aplicações dos recursos financeiros; 

acompanhar, avaliar e consolidar o desempenho das aplicações financeiras e realizar estudos atuariais que 

visem à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS e que subsidiem a estratégia de alocação dos 

recursos financeiros. 

                                                           
3
 Ibid., art. 94 e 96 Inc. II. 

4
 Ibid., art. 100, inc. V. 

5
 Lei 10.362/2011, art. 104, inc. II. 

6
 Portaria SMPL nº 009/2014, art. 2º. 
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3) MARCO LEGAL DOS INVESTIMENTOS 

 

A Política de Investimentos, ora proposta, contempla os limites para alocação das disponibilidades dos 

regimes próprios definidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010. 

A referida Resolução permite a aplicação direta de até 100% dos recursos da carteira em títulos 

públicos federais pelos regimes próprios. No entanto, limita em até 5% a realização de operações 

compromissadas lastreadas nesses ativos. Os regimes podem alocar até 60% do seu patrimônio em fundos de 

índice de mercado de renda fixa e em fundos de renda fixa com sufixo “referenciado”, não atrelados à taxa de 

juros de um dia. Até 40% do seu patrimônio em fundos classificados como renda fixa e fundos de índice de 

mercado de renda fixa, mesmo atrelados à taxa de juros de um dia.  Além disso, até 20% do seu patrimônio em 

Letras Imobiliárias Garantidas. Ademais, até 15%, limitado ao montante garantido pelo Fundo Garantidor de 

Créditos, em Certificado de Depósito Bancário (CDB) ou depósito em poupança. Ainda no segmento de renda 

fixa, os regimes podem aplicar até 5% do seu patrimônio líquido em cotas de classe sênior de fundos em 

direitos creditórios (FIDIC) e em fundos de renda fixa com sufixo “crédito privado”, sendo mantido o limite de 

até 50% do total de cotas seniores de um mesmo fundo de direitos creditórios. Para finalizar, até 5% em fundos 

de debêntures de infraestrutura. 

No segmento de renda variável, o limite para alocação total é de 30% do patrimônio dos RPPS. No 

entanto, limita em até 30% em cotas de fundos classificado como ações ou índice de mercado de renda 

variável, negociadas em bolsa de valores, compostos por, no mínimo, cinquenta ações; até 20% em fundos 

classificado como ações ou índice de mercado de renda variável, compostos por número livre de ações; até 

10% em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de 

condomínio aberto e sem alavancagem; até 5% em cotas dos seguintes fundos de investimento: participações 

(FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado; imobiliário (FII), negociadas nos pregões de bolsa de 

valores;  classificados como “Ações - Mercado de Acesso”, observada a regulamentação estabelecida pela CVM. 

Para os investimentos no exterior, o limite para alocação é de 10% do patrimônio dos RPPS, no 

conjunto das seguintes aplicações:  cotas de fundos de investimento classificado como “Renda Fixa – Dívida 

Externa”; cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o 

sufixo “Investimento no Exterior”, que invistam, no mínimo, 67% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos 

de investimento constituídos no exterior; cotas de fundos de investimento da classe “Ações – BDR Nível I”.  

Os RPPS estão sujeitos aos seguintes limites gerais: até 20% do patrimônio dos RPPS, direta ou 

indiretamente, em um mesmo fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas de fundos de 

investimento ou fundo de índice; até 15% do patrimônio líquido do fundo de investimento;  até 5% do 

patrimônio líquido dos fundos de investimento com as seguintes classificações: direitos creditórios (FIDIC) e 

crédito privado, para renda fixa; multimercado, participações (FIP), imobiliário (FII),  Ações - Mercado de 

Acesso, para renda variável.  
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Anualmente, o Conselho de Administração deve aprovar a Política de Investimentos para o exercício 

seguinte, contemplando, entre outras coisas, os limites iguais ou inferiores da alocação das disponibilidades 

dos regimes próprios de acordo com a Resolução CMN 3.922/2010. 

4) PERSPECTIVAS ECONÔMICAS PARA 2021 

 

CENÁRIO EXTERNO
7
 

A estimativa para atividade econômica mundial, em 2020, melhorou em relação às projeções feitas em 

junho de 2020. O relatório de outubro de 2020 do Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê no 

encerramento de 2020 uma queda de -4,4% e, para 2021, um crescimento de 5,2%, em contrapartida a 

estimativa anterior era de -5,2% para 2020 e 5,4% para 2021. 

A melhora nas expectativas para 2020, segundo o FMI, ocorreu devido ao melhor número para o PIB 

do segundo trimestre, que excederam expectativas. Além disso, soma-se a esses fatores pressões de baixa na 

inflação de muitos países emergentes e desenvolvidos que pesa na decisão de investimentos e reduz o espaço 

para políticas monetárias contrabalancearem choques negativos. O terceiro trimestre de 2020 houve uma 

recuperação mais consistente e a expectativa é uma recuperação gradual em ao longo de 2021. 

Em relação às economias emergentes e em desenvolvimento, a previsão desacelerou de -3,1% para -

3,3% em 2020 e acelerou de 5,8% para 6% em 2021. As economias maduras, ou melhor, consideradas 

avançadas
8
, a projeção para 2020 é de -5,8% e 3,9% para 2021, em contrapartida a estimativa anterior de -8,1% 

e 4,8%, respectivamente. 

De acordo com o FMI, nos EUA a perspectiva para 2020 é queda de -4,3% e crescimento de 3,1% para 

2021. Nas projeções de junho de 2020 apontavam -8% e 4,5%, respectivamente. Na Área do Euro (EA na sigla 

em inglês), a perspectiva de queda para 2020 é de -8,3% e de 5,2% para 2021. Nas projeções de junho de 2020 

apontavam -10,2% e 6%, respectivamente. A China apresentou um crescimento projetado de 1,9% em 2020 e 

8,2% em 2021, em junho de 2020 apresentava uma projeção menor para 2020 de 1% enquanto que para 2021 

a projeção se manteve em 8,2%. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Os dados de crescimento foram baseados no Relatório semestral (outubro/2020) do FMI, disponível em 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 
8
 Principais economias consideradas avançadas: EUA, Alemanha, França, Itália, Espanha, Japão, Reino Unido, 

Canadá. 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
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Na Tabela 1 abaixo, apresentamos síntese do crescimento global para diversos países segundo o FMI: 

 

Tabela 1 - Crescimento Econômico Mundial FMI (em %) 

  
2019 

Projeções 

  2020 2021 

Economia Global 2,8 -4,4 5,2 

Economias Avançadas 1,7 -5,8 3,9 

EUA 2,2 -4,3 3,1 

Área do Euro 1,3 -8,3 5,2 

    

EMDE
1
 3,7 -3,3 6,0 

Brics 

   Brasil 1,1 -5,8 2,8 

Rússia 1,3 -4,1 2,8 

Índia 4,2 -10,3 8,8 

China 6,1 1,9 8,2 

África do Sul 0,2 -8,0 3,0 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos do FMI (out/20) 
Nota: 1) Economias Emergentes e em Desenvolvimento (EMDE na sigla em inglês). 

 

 

  

No que tange os indicadores Purchasing Managers Index (PMI) Industrial, que mede a variação de 

indicadores de produção, demanda e emprego do setor industrial, ou seja, é a percepção de negócios da 

indústria, medido mensalmente, aponta para uma um ritmo de expansão, quando superior a 50. Na Figura 1 é 

demonstrado as seis economias mais avançadas G6 (EUA, Zona do Euro, Reino Unido, Japão, Austrália e 

Canadá) e de oito economias emergentes (China, Índia, Brasil, Rússia, Coréia do Sul, México, Indonésia e 

Turquia). 
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Figura 1 - Purchasing Managers Index (PMI) Industrial 

 
Fonte: BBDTVM (out/2020) 

 

 

 

Com relação às economias avançadas o PMI foi 53,9, a maior leitura desde nov/18. Para as economias 

emergentes o PMI foi 53,1, o melhor desempenho em pelo menos cinco anos. 

A Figura 2 apresenta os resultados para o Brasil. 

 

Figura 2 - Purchasing Managers Index (PMI) Industrial: Brasil
 

 
Fonte: BBDTVM (out/2020) 

 

 

O índice para o Brasil de 64,9 alcançou o maior nível da série histórica iniciada em 2006.  
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CENÁRIO INTERNO 

Para o Brasil o relatório de outubro de 2020 do FMI acena para uma queda de -5,8% na atividade 

econômica ao final de 2020 e crescimento de 2,8% para 2021, a projeção de junho de 2020 apontava para uma 

queda de -9,1% em 2020 e crescimento de 3,6% em 2021. O Relatório de Mercado Focus do dia 16/10/2020 

aponta para uma queda na atividade econômica de -5% para 2020 e projeta crescimento de 3,47% para 2021. 

Comparado com o Relatório do FMI referente ao mês de outubro percebemos uma projeção mais otimista do 

Relatório de Mercado Focus e diferença entre as estimativas de - 0,8% para 2020 e 0,67% para 2021. 

Em relação à expectativa inflacionária na economia doméstica, conforme Relatório Focus divulgado 

pelo Banco Central (Bacen) em 16 de outubro de 2020, está projetado um Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) de 2,65% para 2020 e 3,02% para 2021. Lembrando que o centro da meta para 2020 

e 2021 é de 4% e 3,75%, respectivamente, ambos com intervalo de tolerância de 1,5% para cima e para baixo. 

As projeções para o câmbio (dólar) são de R$ 5,35/US$ em 2020 e 5,10 em 2021, conforme Relatório 

Focus divulgado pelo Banco Central (Bacen) em 16 de outubro de 2020, demonstrando certa estabilidade, o 

que ratifica um cenário benigno para inflação. 

Vale ressaltar que o cenário apresentado nas suas diversas variáveis macroeconômicas considera a 

continuidade de uma política econômica com agenda de reformas e, principalmente, respeito ao teto de gastos 

pelo governo federal. 

A síntese dos principais indicadores que afetam a gestão de recursos do RPPS encontra-se na Tabela 2 

abaixo. 

 

Tabela 2 - Projeção Indicadores Final do Período 

Indicador 2020 2021 

Meta Taxa Selic fim do período 2,00% 2,50% 

IPCA 2,65% 3,02% 

Taxa Real Implícita -0,63% -0,50% 

Meta de rentabilidade 5,57% 5,45% 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos do Relatório Focus 
(16/10/2020). 

  

A taxa real de juros implícita (Tabela 2) demonstra uma queda na perspectiva dos juros real negativo 

para os dois anos, portanto, não é suficiente para se equiparar a meta de rentabilidade. 

As tabelas a seguir, 3 e 4, demonstram dois cenários entre o mercado primário e o secundário. A 

primeira é o resultado dos últimos Leilões feitos pelo Tesouro Nacional (mercado primário); e, a segunda, as 

taxas do mercado secundário divulgadas pela Anbima.  
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Tabela 3 - Resultado Leilão NTN-B (taxa real ao ano) 

Vencimento 
Taxa real de juros ao ano 

15/set 29/set 13/out 

15/08/2025 1,83% 2,32% 2,28% 

15/08/2030 3,15% 3,52% 3,40% 

15/05/2040 3,87% 4,15% 4,05% 

15/05/2055 4,10% 4,35% 4,25% 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos do Tesouro Nacional (2020). 

 

Tabela 4 - Taxas mercado secundário (Anbima) NTN-B (taxa real ao ano) 

Taxa real de juros ao ano 

Vencimento 13/out 14/out 15/out 16/out 19/out 20/out 

15/05/2025 2,27% 2,25% 2,34% 2,34% 2,29% 2,23% 

15/08/2030 3,40% 3,40% 3,47% 3,47% 3,44% 3,40% 

15/05/2040 4,06% 4,04% 4,09% 4,08% 4,04% 4,00% 

15/05/2055 4,27% 4,27% 4,29% 4,29% 4,24% 4,22% 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos da Anbima (2020). 

 

 

Portanto, observa-se uma pequena abertura e fechamento nas taxas de juros reais na oferta pública 

do Tesouro Nacional observada na Tabela 3, acompanhado pelo mercado secundário de títulos públicos de 

acordo com a Tabela 4 e Gráfico 1. Movimento acompanha a perspectiva de equilíbrio fiscal do Governo 

Federal e, “possível furo” no teto de gastos das contas públicas. Além disso, a continuidade das reformas 

estruturais (fiscal e administrativa). 
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Gráfico 1 - Taxa Indicativa Mercado Secundário 

  
Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos do software Quantum AXI (2020). 

 

Tal cenário deve ser analisado com cautela e de oportunidade para aquisição de Títulos Públicos. 

Em síntese, as figuras 5 e 6 a seguir mostram o Relatório Focus em relação às expectativas de mercado 

de diversos indicadores econômicos para o encerramento de 2020 e para os três próximos anos. 

 

Figura 3 - Expectativas de mercado para o ano de 2020 

  
Fonte: Relatório Focus (16/10/2020). 

 Nota: Este relatório é publicado semanalmente. 

 

 

 

3,95%
4,00%
4,05%
4,10%
4,15%
4,20%
4,25%
4,30%
4,35%
4,40%
4,45%

NTN-B 2055 



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

ASSESSORIA DE INVESTIMENTO E ESTUDOS ATUARIAIS 
 

 

 

Subsecretaria de Gestão Previdenciária – Suprev 

Av. Augusto de Lima, nº 30 – 10º Andar, Centro, Belo Horizonte – MG, Cep.: 30.190-001 

Telefone: (31) 3246-6604 – previdencia@pbh.gov.br 

Página 21 de 46 

Figura 4 - Expectativas de mercado para os anos de 2021, 2022, 2023 

 
Fonte: Relatório Focus (16/10/2020). 

Nota: Este relatório é publicado semanalmente. 

 

4.1) Objetivos da gestão de investimentos estabelecidos para o exercício, considerando os cenários externo e 

interno e o perfil atual da carteira 

 

O objetivo da gestão de recursos para o ano de 2021 tem dois focos de atuação:  

O primeiro, a continuidade da imunização da carteira aderente aos compromissos futuros do Fundo a 

partir de aquisições de títulos públicos NTN-B com taxas que possam garantir rentabilidade média ponderada 

da carteira total (somatório das carteiras imunizada e tática) igual ou superior à meta de rentabilidade para o 

referido ano, sempre que houver oportunidades. 

O segundo, aplicação em fundos de renda fixa que possuem estratégia de se apropriarem do prêmio 

de risco da curva de juros e referenciados em indicadores de renda fixa; ampliação no segmento de renda 

variável e investimentos estruturados; e, investimento no exterior. 

Consolidar a carteira imunizada, como um dos objetivos pretendidos, depende de um cenário adverso 

do que indicado na Perspectiva Econômica 2021 e a sinalização das taxas da Tabela 4 e Gráfico 1. 

Não obstante, sempre se deve atuar de forma diligente. As alocações em fundos com perspectiva de 

curto prazo (alocações táticas) devem ser contempladas, enquanto não se perceba oportunidades 

momentâneas no mercado de títulos públicos e ingresso na renda variável. 

5) A PERSPECTIVA ATUARIAL 

 

O RPPS-BH se constitui do Fundo Financeiro (Fufin) e do Fundo Previdenciário (BHPrev), o primeiro um 

fundo financeiro formado para pagamento dos benefícios concedidos aos servidores que ingressaram na 

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) até o final de 2011; e, o segundo, constituído pelo regime de capitalização, 
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com a formação de reservas para pagamento de benefícios, estabelecido para os servidores que ingressaram 

na PBH a parir de 2012. A formação dos dois fundos foi feita após opção pela Segregação de Massas, conforme 

Lei Municipal 10.362/2011. 

A população do RPPS-BH, conforme dados extraídos da última Avaliação Atuarial posicionada em 

31/12/2019, é de 51.143 segurados, dividida da seguinte forma: 

 

Quadro 1 - Massa Segurados - Fundo Financeiro 

FUNDO FINANCEIRO - FUFIN 

Ano Ativos Aposentados Pensionistas Total 

2016 24.496 12.948 3.015 40.459 

2017 22.953 14.035 3.022 40.010 

2018 21.510 15.030 3.054 39.594 

2019
 

19.976 16.029 3.045 39.050 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos do Relatório de Avaliação 
Atuarial. 

 

 

Quadro 2 - Massa Segurados - Fundo Previdenciário 

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV 

Ano Ativos Aposentados Pensionistas Total 

2016 10.109 2 12 10.123 

2017 10.653 8 13 10.674 

2018 11.925 20 18 11.963 

2019
 

12.026 39 28 12.093 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos do Relatório de Avaliação 
Atuarial. 

 

 

A partir do Quadro 1 e 2 acima, pode-se observar a redução 544 da população de segurados do Fufin 

de 2018 para 2019, representando 1,37%; e, um aumento de 130, representando 1,09% da massa do BHPrev, 

no mesmo período. Essa, característica, se explica pela implementação da segregação de massas no RPPS-BH, 

consequentemente, a proibição da entrada de novos segurados no Fufin e a adoção, a partir de 2012, do 

BHPrev como novo fundo previdenciários dos servidores municipais. 

Como o objetivo do fundo BHPrev é a acumulação de capital para formação de reservas, os recursos 

devem ser aplicados no mercado financeiro, segundo as diretrizes da Resolução CMN 3.922/2010 e por esta 

Política de Investimentos, de forma que possam gerar fluxo de caixa suficiente para honrar os compromissos 

futuros do plano de benefícios, isto é, manter o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo. 
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Além disso, as reservas necessárias estão diretamente relacionadas com as hipóteses atuariais 

utilizadas para a população de segurados.  

Em função desta importante relação, é feito reavaliação das hipóteses atuariais utilizadas na Avaliação 

Atuarial, para que se verifique à aderência das hipóteses a população e características do RPPS-BH.  

As hipóteses atuariais (crescimento real das remunerações, crescimento real dos benefícios e taxa de 

juros) são reavaliadas anualmente e as demais hipóteses são reavaliadas trienalmente, obrigação legal, de 

acordo com a Portaria MPS Nº 464/2018
9
.  

O custeio do RPPS-BH compreende contribuições dos ativos, aposentados, pensionistas e Ente Público, 

conforme quadro abaixo:  

 

Quadro 3 - Porcentagem de Contribuição 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 

Ativos 11% sobre a folha de remuneração 

Aposentados e 

Pensionistas 
11% 

sobre a parcela dos proventos que 

excedem o teto do RGPS 

Ente 22% sobre a folha de remuneração 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos da Lei 10.362/2011. 

 

 

A receita de contribuição de 11% para os ativos, aposentados e pensionistas que superam o teto do 

Regime Geral e os 22% sobre a folha de remuneração referente ao pagamento do Ente, totalizam 33% de 

receita de contribuição.  

6) META DE RENTABILIDADE E DE GESTÃO 

 

Com base na necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial do plano BHPrev, do plano de custeio 

adotado, conforme item 5 e, estudo de convergência da rentabilidade futura esperada da carteira do BHPrev, 

esta Política de Investimentos determina a meta de rentabilidade para 2021 em: 

 

5,45% aa + IPCA10
 

                                                           
9
 Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social – RPPS 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano 
de custeio e o equacionamento do déficit atuarial. 
10

 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
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O referido estudo partindo-se das premissas de alocação e de rentabilidade informadas pelo RPPS e 

em estudos de Aswath Damodaran
11

, professor de finanças da Stern Schoolof Business at New York University, 

respectivamente, se observou uma taxa de convergência de 5,51% ao ano. Importante destacar que a taxa de 

convergência representa a rentabilidade anual média apurada ao longo dos anos futuros. Pelas projeções 

realizadas por processos estocásticos, se verifica uma probabilidade de atingimento desta taxa de convergência 

em 50%, visto que metade dos cenários randômicos gerados demonstrou uma rentabilidade anual média 

abaixo desse percentual e metade demonstrou uma rentabilidade anual média acima desse percentual.  

Observada a duração do passivo do Plano BHPrev, apurada por meio dos fluxos atuariais em 

31/12/2019 em 25,50 anos, a Portaria SPrev Nº 12.233/2020
12

 estabeleceu como Taxa de Juros Parâmetro o 

percentual de 5,45%.  

Assim, observadas as disposições da Portaria 464/2018, deve-se considerar esse percentual como um 

dos limites máximos para fins de definição da Taxa de Juros Atuarial a ser adotada como hipótese. Por esse 

motivo, e observado o fato de que a taxa de convergência tenha se mostrado pouco acima da Taxa de Juros 

Parâmetro, logo, não passível de utilização nos cálculos atuariais, entendemos como adequada a definição da 

Taxa de Juros Atuarial em 5,45%, como Meta de Rentabilidade e Gestão.  

Para balizar a gestão dos recursos do BHPrev o índice de referência de menor risco de crédito e 

aderente ao perfil dos compromissos futuros do BHPrev é a curva de juros das NTN-Bs. 

Considerando o contexto econômico cotidiano, a equipe deverá buscar alternativas de investimentos 

no segmento de renda fixa e alternativas de investimentos no mercado de renda variável que apresente uma 

perspectiva de prêmio de risco superior a curva de juros das NTN-Bs negociadas no momento da aplicação. 

No curto prazo, na ausência de oportunidades que reflitam o contexto para a meta de rentabilidade, 

as aplicações deverão ser direcionadas preferencialmente em aplicações de alta liquidez atrelados a 

indicadores de renda fixa amplamente utilizados pelo mercado. 

7) ORIENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

 

7.1) Descrição das Estratégias Definidas na Política de Investimentos 

7.1.1) Estratégias para o Fundo Financeiro (Fufin) e recursos da Taxa de Administração 

Excetua-se a esta meta (de rentabilidade) as disponibilidades de recursos do Fufin e da Taxa de 

Administração, uma vez que são recursos de curtíssimo e curto prazo, respectivamente. Nesse sentido, as 

                                                           
11

 Damodaran, A. (s.d.). Country Default Spreads and Risk Premiums. 
disponível em: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html. 
12

 Divulga a taxa de juros parâmetro a ser utilizada nas avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência 
social relativas ao exercício de 2021, posicionadas em 31 de dezembro de 2020. 
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aplicações de recursos oriundas dessas duas fontes devem ser em aplicações de liquidez, de risco baixo, 

preferencialmente atreladas a variação do CDI. 

Devido a natureza de curto prazo para ambas as fontes de recursos, bem como seu uso para 

pagamentos diversos, os recursos devem estar em instituição credenciada que facilite as operações cotidianas, 

o que pode coincidir ou não com as decisões de investimentos do Comitê de Investimentos para os recursos do 

BHPrev. 

7.1.2) Estratégias para o Fundo Previdenciário (BHPrev) 

A estratégia de alocação deve estar fundamentada na imunização da carteira no médio e longo prazo 

considerando os seus passivos futuros.  

Desta maneira, sempre que possível, a preferência é por títulos públicos NTN-Bs com taxas que 

possam garantir rentabilidade média ponderada da carteira total (somatório das carteiras imunizada e tática) 

igual ou superior à meta de rentabilidade para o referido ano, privilegiando o alongamento da carteira.  

A aquisição de NTN-B é pautada na Asset Liability Managment (ALM), ou seja, pela gestão de ativos e 

passivos do plano. 

A atual posição da carteira e o seu perfil consta no Anexo III. 

Atualmente, com base a posição em 30 de setembro de 2020, 54,91% (R$ 637,33 milhões) da carteira 

está imunizada, ou seja, alocada a médio e longo prazo, diretamente e indiretamente (através de fundos de 

investimentos) em NTN-Bs com taxas reais médias de 5,52%, nos vencimentos, 2023, 2024, 2026, 2035 e 2055; 

e um fundo imobiliário (0,35% da carteira total do BHPrev) com rendimento nos últimos 12 meses de 9,96% ao 

ano, com referência a abril de 2020 a ser liquidado em 2024. 

O alongamento da carteira implica na sensibilidade às variações na taxa de juros em função da sua 

marcação (precificação) a mercado (MtM). 

Contudo, os RPPS que demonstrarem capacidade de levar os títulos públicos a vencimento poderão 

optar pela marcação na curva à vencimento (precificação na curva), de acordo com a Portaria MF nº 577/2017. 

Nesse sentido, é desejável que a área de investimentos, sempre que demonstrar essa capacidade por 

estudos técnicos, faça a marcação na curva a vencimento da carteira de títulos públicos
13

, com intuito de 

refletir a realidade no longo prazo do plano, bem como reduzir a volatilidade do mercado de juros. 

Para estratégia de médio e longo prazo, podem ser avaliados os investimentos previstos na Resolução 

CMN/BACEN n. 3.922/10. 

No curto prazo, se não ocorrer oportunidade de fazer novas aquisições em títulos públicos NTN-B ou 

em uns dos investimentos do parágrafo anterior, os recursos poderão ser alocados, preferencialmente, em 

fundos de baixo risco. 

                                                           
13

 A carteira própria de títulos públicos do BHPrev representa, em 30/09/2020, 35,81%. 
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7.1.2.1) Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos 
e valores mobiliários de emissão e coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes 
relacionadas 

Os limites propostos por essa Política de Investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão 

e/ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica, bem como sua concentração, vedações e limitações, devem 

respeitar os limites estabelecidos nessa Política de Investimentos, respeitando também os limites dos ativos 

impostos pela Resolução CMN 3.922/2010. 

Com o objetivo de mitigação do risco de crédito, o limite de investimento em títulos e valores 

mobiliários de emissão e/ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica é de 50% do Patrimônio do BHPrev 

para Instituições financeiras, excluído deste patrimônio os valores custodiados. O limite de 50% não se aplica 

aos títulos públicos do art. 7º, inciso “I”, alínea “a”. Os valores custodiados em 30 de setembro de 2020 

correspondiam a 35,81% da carteira do BHPrev no valor de R$ 415.653.353,83. Conforme item 11, a custódia é 

o serviço de guarda, manutenção, atualização e transparência das transações com os títulos. Os direitos dos 

títulos adquiridos ficam depositados em nome do Fundo BHPrev, sob a responsabilidade do custodiante.  

Os outros limites estão sintetizados no Quadro 4 para o segmento de Renda Fixa, no Quadro 5, para o 

segmento de Renda Variável e, no Quadro 6, para o segmento Investimentos no Exterior: 

O desenquadramento, de qualquer natureza, deverá ser corrigido buscando o menor ônus possível 

para a Entidade. 

Quadro 4 - Concentração e Limites Segmento de Renda Fixa 

Tipo de Renda Fixa art. 7º / Inciso / Letra 

ATIVOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – LIMITE DE 
ALOCAÇÃO: 

Pela Resolução 
CMN nº 

3.922/2010  

Por Fundo 
de 

Investimento 

Referente ao PL 
do Fundo de 
Investimento 

Pelo 
RPPS-BH 

Títulos Públicos Federais (TPF), I, a 

Até 100% 

- - 
Até 

100% 
 

Fundos 100% Títulos Públicos, I, b 

Até 20% Até 15% Fundos de índices carteira 100% Títulos 
Públicos,I , c 

Operações compromissadas em TPF, II Até 05% - - Até 05% 

Fundos referenciados em indicadores RF*, III, a 

Até 60% 

Até 20% Até 15% 

Até 60% Fundos de índices (ETF) em indicadores 
títulos,III, b 

Fundos Renda fixa em geral*, IV, a 

Até 40% Até 40% Fundos de Índices (ETF) - quaisquer 
Indicadores, IV, b 

Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), V Até 20% 

- 

- 

Até 20% 

Certificado de Depósito Bancário (CDB); ou 
depósito de poupança, VI, a e b 

Até 15% Até 5% 

FIDCs - Aberto ou Fechado- Cota Sênior**, VII, a Até 5% 

Até 5% 

Até 5% 

Fundos Renda fixa - Crédito Privado*, VII, b Até 5% Até 5% 

Fundos de debêntures de infraestrutura, VII, c Até 5% Até 5% 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos da Resolução n° 3.922/2010. 
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Quadro 5 - Concentração e Limites Segmento de Renda Variável 

Tipo de Renda Variável art. 
8º / Inciso 

ATIVOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – LIMITE DE ALOCAÇÃO: 

Pela Resolução CMN 
nº 3.922/2010  

Por Fundo de 
Investimento 

Referente ao PL do 
Fundo de Investimento 

Pelo RPPS-BH 

Fundo de Ações - Índices c/ 
no mínimo 50 ações*, I, a 

A
té

 3
0

%
 

Até 30% Até 20% 

Até 15% 

A
té

 2
0

%
 

Até 20% 
ETF (Índices c/ no mínimo 
50 ações), I, b 

Fundos de Ações em geral* 
, II, a Até 20% 

- 

Até 20% 
ETF (Índices em geral), II, b 

Fundos Multimercado*, III Até 10% 

Até 5% 
 

Até 10% 

FIPs (que atendam 
requisitos governança)*; 
 ***, IV, a 

Até 5% Até 5% 

FI Imobiliários (FII), IV, b Até 5% Até 5% 

FI Ações - Mercado de 
Acesso, IV, C 

Até 5% Até 5% 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos da Resolução n° 3.922/2010. 

 

Quadro 6 - Concentração e Limites Segmento de Investimentos no Exterior 

Tipo de Investimento no 
Exterior art. 9º-A / Inciso 

ATIVOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – LIMITE DE ALOCAÇÃO: 

Pela Resolução 
CMN nº 3.922/2010  

Por Fundo de 
Investimento 

Referente ao PL do 
Fundo de Investimento 

Pelo RPPS-BH 

FIC e FIC FI - Renda Fixa - 
Dívida Externa, I 

Até 10% - Até 15% Até 5% 
FIC - Aberto - Investimento 
no Exterior, II 

Fundos de Ações - "BDR 
Nível I", III 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos da Resolução n° 3.922/2010. 

 

7.1.2.2) Critérios específicos para credenciamento de instituições financeiras 

Conforme determinações da Resolução CMN 3.922/2010 e da Portaria 519/2011, os critérios e 

requisitos utilizados para o credenciamento de instituições financeiras e produtos financeiros estão disponíveis 

no Edital 001/2019 no link:  

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1225761  

7.1.2.3) Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da 
qualidade de gestão 

A diversificação da carteira respeita as teorias de finanças, principalmente, as premissas elencadas por 

Markowitz (1952). 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1225761
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Como o benefício da diversificação diminui marginalmente a cada adição de um novo ativo na carteira, 

isto é, a produtividade da mitigação de risco é decrescente, a carteira não deve ter mais do que 13 a 15 

ativos/produtos financeiros diferentes. 

Em momentos que houver alternativas de investimentos com claras condições de superar a meta de 

rentabilidade, avaliando os riscos da operação, a carteira pode entrar em condições de exceção em relação ao 

número de ativos no seu portfólio. 

A equipe de investimento, preferencialmente, pode fazer concentração em títulos públicos, 

notadamente as NTN-Bs, por se tratar de ativo de menor risco de crédito da economia brasileira e, 

concomitante, ser o título público mais aderente ao perfil dos passivos dos fundos de previdência. Tal 

concentração propicia a imunização da carteira, isto é, o casamento entre ativos e passivos do plano.  

No que tange produtos que envolvam concentração de títulos privados, será observado a sua 

concentração por emissor na carteira e a sua nota de risco (rating) por agência classificadora de risco (Agência 

de Rating). 

A carteira de renda variável será pautada por estudo de CAPM – Capital Asset Pricing Model. Este 

modelo traz a relação de risco e retorno, incluindo o componente de prêmio de risco – indicador beta. Dessa 

forma, pretende-se com o modelo CAPM encontrar uma carteira ótima com o menor risco para renda variável. 

Considerando que as despesas do plano superarão as receitas somente a partir de 2034, segundo a 

Avaliação Atuarial 2020, posicionada em 31/12/20219, a gestão pensada em termos de liquidez respeita a 

seguinte lógica: a alocação estratégica (de longo prazo) não requer liquidez e mesmo assim é pautada na ALM; 

a alocação considerada tática (curto prazo) deve ter alto índice de liquidez na sua seleção. 

As alocações que estiverem no rol de alocações de curto prazo, serão pautadas, no mínimo, nos 

indicadores: volatilidade, VaR, Índice de Sharpe (vide seção 8). 

A estratégia para esses ativos classificados como “Crédito Privado”, renda variável, investimento no 

exterior (fundos para investimento no exterior, renda fixa - dívida externa e BDR), estruturados (fundos 

multimercado, em participações-FIP e classificados como “Ações - Mercado de Acesso”), fundos em direitos 

creditórios (FIDIC) e fundos imobiliários (FII) deve respeita a premissa básica da gestão, isto é, superar a 

rentabilidade dos fundos de renda fixa referenciados DI e os critérios de avaliação de risco descritos na seção 

7.1 e na seção 8. 

Recomenda-se um patamar igual ou superior a 18% da carteira alocada em renda variável, até o limite 

estabelecido nesta política de investimentos, para o ano de 2021, movimento que foi iniciado no fim do ano de 

2017, expandido em 2018, 2019 e 2020. Esse patamar de alocação foi definido a partir do estudo feito para 

definição da Taxa de Juros Atuarial (Meta de Rentabilidade) que definiu percentual de alocação em renda 

variável compatível com as rentabilidades necessárias para carteira. Dessa forma, valendo-se do 

conservadorismo, o estudo apontou para os anos de 2020, 2021 e 2022 a alocação de 14%, 18% e 20%, 

respectivamente, da carteira alocada em renda variável. Estes percentuais estão alinhados com a Meta de 
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Rentabilidade de 5,45% a.a. Não obstante, é recomendada a atualização do estudo no decorrer do ano e, caso 

necessário, adequação do percentual em renda variável para que se garanta a meta de rentabilidade aprovada. 

A alocação efetiva será feita a partir de avaliações do Comitê de Investimentos, considerando-se as 

oportunidades disponíveis e perspectivas macroeconômicas, respeitando-se sempre os limites estabelecidos 

nesta Política de Investimentos. 

7.1.2.4) Estratégias de Alocação – Demais Ativos  

Entende-se como demais ativos, no caso do RPPS-BH, os saldos em conta, que em 30 de setembro de 

2020 correspondia a R$ 615.483,76, conta corrente nº 2512-7, banco Bradesco, em nome do Fundo Financeiro 

– Fufin.  

7.1.2.5) Estratégias a serem adotadas para carregamento e posição ou desinvestimento 

 Ao se avaliar os produtos elencados no item 7.1.2.3 devem estar em pauta, no momento da avaliação, 

as condições de resgate/liquidação do produto. Tal fato determinará as estratégias de carregamento e 

desinvestimento no ato da aplicação.  

Considerando que a necessidade de liquidez do plano apontada pelo estudo de ALM e pelo Fluxo 

Atuarial será a partir de 2034, a gestão pensada em termos de liquidez respeita a seguinte lógica: a alocação 

estratégica (de longo prazo) pautada na ALM prioriza a aquisição de Títulos Públicos conforme item 4.1 e 7.1.2; 

a alocação considerada tática (curto prazo) deve ter alto índice de liquidez na sua seleção. No que tange 

produtos que envolvam concentração de títulos privados de longo prazo, como os estruturados (fundos em 

participações-FIP), fundos em direitos creditórios (FIDIC) e fundos imobiliários (FII), serão observados a sua 

concentração por emissor na carteira e a sua nota de risco (rating) por agência classificadora de risco (Agência 

de Rating). Além disso, deverá ser feito acompanhamento, durante todo o período da aplicação, da avaliação 

de risco do investimento e aderência aos normativos legais que orientam os RPPS.  

Caso seja necessário, com o objetivo de preservação do patrimônio do RPPS-BH, será implantado o 

seguinte plano e contingência, no exercício seguinte, para adequação de limites estabelecidos na Resolução 

3.922/2010, adequar as normas gerais dos regimes próprios e mitigar excessiva exposição a risco ou perdas de 

recursos:   

 1ª passo, verificar as perspectivas econômicas e financeiras no curto, médio e longo prazo; a 

necessidade de liquidez das aplicações junto ao passivo atuarial; os prazos de carência e 

resgate das aplicações; o perfil de risco de cada aplicação; e, classificar os investimentos pelo 

seu perfil de risco e retorno. 

 2ª passo, análise e formulação de proposta de investimento e desinvestimento pelo Coinv a 

ser submetida à aprovação do Conselho de Administração.  

 3ª passo, aprovação do  Conselho de Administração, após apresentação detalhada da 

situação. 

 4ª passo, dar conhecimento ao Conselho Fiscal do procedimento que será adotado. 

 5ª passo, operacionalização do procedimento pela Asies, com o acompanhamento do Coinv.     
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O desinvestimento será pautado com o objetivo de imunização da carteira e na necessidade de melhor 

equilíbrio entre risco e retorno dos investimentos. O desenquadramento, de qualquer natureza, deverá ser 

corrigido buscando o menor ônus possível para a Entidade e respeitando o que está previsto na Legislação e 

nesta Política de Investimento. 

7.1.2.6) Metodologias adotadas para precificação e avaliação:  

A precificação dos ativos, fundos de investimento, é realizada pelos gestores dos Fundos, conforme 

especificado em regulamento e segundo as normas da CVM, a valor de mercado. Para o acompanhamento 

destes ativos a Asies utiliza os extratos bancários e a plataforma Quantum Axis para o gerenciamento da 

carteira. Os Títulos Públicos Federais que compõem nossa carteira estão marcados a vencimento e sua 

precificação e realizada pela custódia na Caixa Econômica Federal. 

Uma vez aplicado, a reavaliação do produto deve ser pautada em estratégias fundamentalistas, ou 

seja, avaliação do lastro dos ativos que compõem a carteira. A precificação dos ativos que compõem a carteira 

de investimentos. 

7.3) Síntese das Alocações e comparativos Políticas de Investimentos anos anteriores 

Portanto, a orientação geral dos investimentos permanece no sentido de buscar o alongamento do 

perfil da carteira de títulos públicos, sempre que possível, mediante a aquisição (preferencialmente) das Notas 

do Tesouro Nacional, Série B (indexadas ao IPCA).   

Tais aquisições devem ocorrer preferencialmente no mercado primário, através da participação do 

BHPrev nos leilões de venda de títulos da Secretaria do Tesouro Nacional por meio de instituição financeira 

credenciada. 

É permitida a compra de títulos públicos no mercado secundário, quando as taxas deste mercado 

estiverem: em dissonância do histórico das taxas da oferta pública em Leilão do Tesouro Nacional; 

oportunidades momentâneas; ou por ausência de Leilão do Tesouro. 

Para aquisição no mercado secundário deve-se, no mínimo, utilizar instituições credenciadas e que 

fação o registro das operações em plataforma eletrônica. Além de adotar como parâmetro as taxas indicativas 

divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), conforme 

orientação expedida pela Secretaria de Previdência/Ministério da Fazenda (MF). 

No tocante aos ativos privados, especial atenção será dada aos investimentos em renda fixa 

classificados como “Crédito Privado”, renda variável, investimento no exterior (fundos para investimento no 

exterior, renda fixa - dívida externa e BDR), estruturados (fundos multimercado, em participações (FIP) e 

classificados como “Ações - Mercado de Acesso”), fundos em direitos creditórios (FIDIC) e fundos imobiliários 

(FII), em virtude da observância de taxas atrativas de alguns desses produtos possam oferecer, como 

alternativas de investimentos que favoreçam o alcance da meta de rentabilidade. Contudo, deve-se observar 

os limites para aportes. A ampliação de patrimônio aumenta a margem para novos aportes em fundos dessa 

natureza, os quais serão concretizados na hipótese das perspectivas de taxas de juros serem superiores aos 

investimentos de baixo rico, como os fundos de renda fixa referenciados DI. 
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Destaca-se que a estratégia de imunização da carteira do BHPrev (54,91% em 30/09/2020), iniciada 

em 2016 e substancialmente ampliada de 2017 a 2018 com aquisição direta em títulos públicos, apresentou 

efeitos práticos, haja vista que a aplicação em títulos públicos com taxa real média de 5,52% ao ano representa 

35,81% da carteira em 30/09/2020; os fundos de investimentos de vértices com taxa real média de 5,33%, 

representa 18,75% na mesma data; e, um FII com taxa média de 9,96% ao ano nos últimos doze meses base 

abril 2020 representa 0,35% da carteira em 30/09/2020. Portanto, a rentabilidade real média da carteira 

imunizada do BHPrev é de 5,48% ao ano e rentabilidade nominal consolidada (carteira imunizada e tática) 

acumulada no ano de 3,91%, base em 30 de setembro de 2020. O fundo BHPrev fechou nesta data com 

patrimônio de R$ 1.160.587.738,60. 

Esta estratégia de aquisição de títulos públicos adicionada a sua precificação na curva a vencimento 

diminuiu substancialmente a vulnerabilidade do BHPrev à volatilidade da taxa de juros. 

No Quadro 7, abaixo, apresenta-se o comparativo dos limites da Política de Investimentos do ano 

anterior (2019), os limites atuais (Política de Investimentos 2020) e os limites da Política de Investimentos 

2021, em comparação aos limites da Resolução 3.922/2010: 
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Quadro 7 - Comparação Limites Política de Investimentos 2019, 2020, 2021 e Resolução CMN 3.922/2010 

HISTÓRICO DO LIMITE DE ALOCAÇÃO - RPPS-BH 
LIMITES Pela 

Resolução CMN 
nº 3.922/2010  

Tipo de Renda Fixa / Inciso / Letra 2019 2020 2021   

Títulos Públicos Federais (TPF), I, a 
Até 100% 

Até 100% Até 100% Até 100% 
Fundos 100% Títulos Públicos, I, b 

Fundos de índices carteira 100% Títulos 
Públicos,I , c 

- 

Operações compromissadas em TPF, II Até 15% Até 5% Até 5% Até 5% 

Fundos referenciados em indicadores 
RF*,III, a 

Até 80% Até 60% Até 60% Até 60% 
Fundos de índices (ETF) em indicadores 

títulos,III, b 

Fundos Renda fixa em geral*, IV, a 

Até 30% Até 40% Até 40% Até 40% Fundos de Índices (ETF) - quaisquer 
Indicadores, IV, b 

Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), V - Até 20% Até 20% Até 20% 

Certificado de Depósito Bancário (CDB); ou 
depósito de poupança, VI, a e b 

0% Até 0% Até 0% Até 15% 

FIDCs - Aberto ou Fechado- Cota Sênior**, 
VII, a 

A
té

 1
5

%
 

Até 5% Até 5% Até 5% Até 5% 

Fundos Renda fixa - Crédito Privado*, VII, b Até 5% Até 5% Até 5% Até 5% 

Fundos de debêntures de infraestrutura, 
VII, c 

- Até 5% Até 5% Até 5% 

Tipo de Renda Variável / Inciso         

Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 
ações*, I, a 

A
té

 1
5

%
 

A
té

 

1
2

%
 

A
té

 2
0

%
 

Até 20% 

A
té

 2
0

%
 

Até 20% 

A
té

 3
0

%
 

Até 30% 

ETF (Índices c/ no mínimo 50 ações), I, b - 

Fundos de Ações em geral* , II, a Até 10% 

Até 20% Até 20% Até 20% 
ETF (Índices em geral), II, b - 

Fundos Multimercado*, III Até 5% Até 10% Até 10% Até 10% 

FIPs (que atendam requisitos governança)*; 
 ***, IV, a 

Até 5% Até 5% Até 5% Até 5% 

FI Imobiliários (FII), IV, b Até 5% Até 5% Até 5% Até 5% 

FI Ações - Mercado de Acesso, IV, C - Até 5% Até 5% Até 5% 

Tipo de Investimento no Exterior / Inciso         

FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa, I 

- Até 5% Até 5% Até 10% 
FIC - Aberto - Investimento no Exterior, II 

Fundos de Ações - "BDR Nível I", III 

Fonte: Elaborado por Asies (2020). 
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Com a queda da taxa básica de juros (Selic meta) de 4,5% para 2% até o momento, as perspectivas de 

inflação oficial (IPCA) abaixo da meta (4%) e a necessidade de estimulo fiscal para retomada do crescimento 

econômico, acreditamos que a taxa básica de juros deve se acomodar entre 2% e 2,5% para o próximo ano. 

8) MODELO DE GESTÃO E RESPONSABILIDADE PELOS INVESTIMENTOS 

 

O BHPrev adota o modelo de gestão própria dos seus recursos. Observados os limites legais previstos 

na Resolução CMN/BACEN n. 3.922/10 e autorizados nesta Política de Investimentos, geridos pelas instituições 

financeiras credenciadas para tal (vide seção 7.1.2.2). 

A responsabilidade técnica pela alocação das disponibilidades do BHPrev, observados os limites e 

modalidades previstas na legislação, as diretrizes do Conselho de Administração e as orientações do Comitê de 

Investimentos (Coinv), é da Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais da Suprev. 

9) ESTRUTURAÇÃO DA CARTEIRA 

 

9.1) Avaliação do atual perfil da carteira de investimentos do RPPS e impactos das estratégias de alocação 

definidas na Política de Investimentos 

A carteira de investimentos do BHPrev é composta basicamente por fundos de investimentos e a 

Carteira Própria de títulos públicos. 

Desta forma, a gestão adotada não faz contratação externa de gestores de recursos. 

Contudo, os administradores e gestores dos fundos de investimentos investidos e parceiros para 

aquisição de títulos públicos e outras operações permitidas pela Resolução 3.922/2010 e por esta Política de 

Investimentos são objeto de credenciamento de instituições financeiras (vide link item 6). 

O resultado da Assessoria de Investimento e Estudos Atuariais é monitorado pela aderência de 

alocações em consonância com a meta de rentabilidade e as condições de mercado a partir do cenário 

econômico vigente e prospectivo. Mensalmente o Relatório de Investimentos é apresentado ao Conselho de 

Administração contemplando resultados do último mês e do ano, como: Receitas de Contribuição e Financeira; 

Saldos; Alocações; Desempenho dos Investimentos; Indicadores de Mercado; Comitê de Investimentos;  

Evolução do Patrimônio do RPPS; e, demais assuntos de interesse do Conselho de Administração. 

Considerando que a meta de gestão é igualar ou superar a meta de rentabilidade no médio e longo 

prazo, as alocações que tiverem a característica pela precificação a vencimento (curva a vencimento) são 

escolhidas, mesmo que possa ocorrer volatilidade de curto prazo no critério de precificação a mercado. Isto 

posto, a gestão tem preferências de alocações estratégicas de longo prazo em detrimento de alocações táticas 

com foco a resultados de curto prazo. 
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Caso necessário, justificadamente, poderá ser alterada esta política de investimento no curso de sua 

execução, com vistas à adequação ao mercado ou à legislação. 

9.2) Modelo de gestão a ser adotado considerando, se for o caso, critérios para contratação de administrador 

profissional de carteira e de avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores 

 O Assessor de Investimentos, responsável pela equipe técnica da Assessoria de Investimentos e 

Estudos Atuariais deve ser profissional certificado, no mínimo, a certificação Anbima CPA-20. Ademais, os 

membros que compõem o Comitê de Investimentos devem possuir certificação, no mínimo, a certificação 

Anbima CPA-10. 

Dada a qualificação técnica da equipe interna, não considera necessária a contratação de consultores 

de investimentos externos para auxiliarem na gestão dos investimentos. 

A Equipe de investimentos estrutura sua carteira de investimentos considerando análise do mercado 

de renda fixa e variável, bem como de tendências macroeconômicas, segundo o perfil conservador. A 

distribuição das aplicações entre as alternativas de investimento tem o propósito de diversificar a carteira, 

promovendo a redução do risco não sistemático. A composição da carteira do BHPrev com data base em 

30/09/2020 é demonstrada no Anexo III. 

Os gestores estão em constante avaliação das suas atividades e dos seus resultados, uma vez que são 

apresentados, mensalmente ao Conselho de Administração e bimestralmente quando da convocação do 

Conselho Fiscal, Relatório dos Investimentos com as seguintes informações: Receitas de Contribuição e 

Financeira; Saldos; Alocações; Desempenho dos Investimentos; Indicadores de Mercado; Comitê de 

Investimentos; e, Evolução do Patrimônio do RPPS. 

10) AVALIAÇÃO DOS ATIVOS E CONTROLE DE RISCOS 

 

Como todo investimento do mercado financeiro é relevante mencionar que as aplicações do BHPrev 

encontram-se sujeitas à incidência de fatores de risco (risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e 

risco operacional) que podem afetar adversamente o seu retorno, de forma que, em algum grau, o Fundo está 

permanentemente exposto a riscos. Os gestores procuram minimizar tais fatores, por meio do uso de 

metodologias de acompanhamento e avaliação dos investimentos com base estatística e análise 

macroeconômica de cenários, além da adoção de uma postura conservadora nas alocações. 

A Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais é responsável por verificar o cumprimento da 

legislação vigente e das políticas internas, identificando possíveis riscos nos processos de decisão, bem como o 

enquadramento das aplicações. 

Indicadores de risco e desempenho, como média de retorno, volatilidade, Value at Risk (VaR), Índice 

de Sharpe) são algumas das medidas utilizadas para a avaliação do risco. O investimento que tenham títulos 
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privados (risco de crédito) também se deve observar as notas de risco (rating) dadas pelas agências de 

classificação de risco.  

Com a previsão da manutenção da taxa de juros básica no país, em longo prazo, em patamares abaixo 

das necessidades de retorno (meta de rentabilidade), a ampliação e diversificação dos investimentos são 

necessárias. Assim, é necessário também ampliar o controle do risco das alocações de recursos do BHPrev. 

Além das análises acima mencionadas, a Assessoria vem buscando o contínuo desenvolvimento e 

implementação de novas ferramentas de análise de risco. 
A avaliação dos ativos, portanto, usando-se da sinergia da equipe Assessoria de Investimentos e 

Estudos Atuariais, contempla a análise de fatores quantitativos e qualitativos, envolvendo: (i) o direcionamento 

da projeção dos preços em função das variáveis econômicas; (ii) a análise de desempenho; (iii) a exposição ao 

risco de mercado e de crédito; e (iii) os índices de aderência e desempenho. Ao analisar e avaliar os títulos de 

renda fixa considera-se também o prazo de vencimento, o risco de crédito dos emissores e a liquidez dos 

ativos, além do grau de diversificação das carteiras e a exposição ao mercado de derivativos. Quanto aos ativos 

de renda variável, que sugerem análise especialmente cautelosa, também são utilizadas análises quantitativas 

e qualitativas, onde se verifica o cenário macroeconômico, a análise setorial e a análise das carteiras de 

investimentos.  

Inclui-se na análise de risco, os procedimentos previstos no item 7.1.2.3: diversificação da carteira 

conforme teoria de Markowitz (1952); concentração em títulos públicos, notadamente as NTN-Bs, por se tratar 

de ativo de menor risco e aderente ao perfil dos passivos dos fundos de previdência;  utilização do modelo 

CAPM para direcionamento nas aplicações em renda variável; pautar as aplicações em conformidade com ALM, 

na necessidade de liquidez do plano; aplicações em títulos privados que respeitem a premissa de superar os 

investimentos em renda fixa referenciados DI; manter, respeitado as condições de mercado, a alocação em 

renda variável igual ou superior a 18%; atualizar estudo de aderência da Taxa de Juros Atuarial (Meta de 

Rentabilidade). Caso necessário adequar o percentual em renda variável para que se garanta a meta de 

rentabilidade aprovada; e, realizar os investimentos e desinvestimentos a partir de avaliações do Comitê de 

Investimentos, considerando-se as oportunidades disponíveis e perspectivas macroeconômicas, respeitando-se 

sempre os limites estabelecidos nesta Política de Investimentos. 

11) PRECIFICAÇÃO E CUSTÓDIA 

 

Os títulos públicos integrantes da carteira do Fundo serão registrados contabilmente de acordo com as 

regras definidas pela Secretaria de Previdência/ME, observadas diretrizes aprovadas pelo Conselho de 

Administração do RPPS-BH. Conforme contrato específico, celebrado após processo licitatório e em 

consonância com o disposto na Resolução CMN nº 3.922/2010, a carteira de títulos públicos do BHPrev está 

sob custódia da Caixa Econômica Federal, instituição legalmente habilitada para a prestação do referido 

serviço. Através de avaliação atuarial realizada, a carteira de títulos públicos é precificada a valores à 
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vencimento. Ademais, a custódia é o serviço de guarda, manutenção, atualização e transparência das 

transações com os títulos. Os direitos dos títulos adquiridos ficam depositados em nome do Fundo BHPrev, sob 

a responsabilidade do custodiante. Dessa forma, essa atividade é essencial para transmitir confiança ao 

mercado, garantindo que os títulos ficarão seguros e serão devolvidos corretamente quando o investidor 

requisitar. 

12) POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

 

A presente política estará disponível para acesso dos segurados e o público na página eletrônica da 

Subsecretaria de Gestão Previdenciária na internet, acessada por meio de link na página da PBH 

(www.portalpbh.pbh.gov.br).  

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2020. 

 

André Abreu Reis 

Presidente 

 

Adriana Branco Cerqueira 

Titular 

 

Alberto Lage Paula Carvalho Rezende 

Titular 

 

Jomara Alves da Silva 

Titular 

 

Maíra da Cunha Pinto Colares 

Titular 

 

Maria Fernandes Caldas 

Titular 

Andréa Hermógenes Martins 

Titular 

 

André Christiano dos Santos 

Titular 

 

Eugênio Tadeu Possa 

Titular 

 

Neide da Silva Resende 

Titular 

 

Paulo Henrique Santos Fonseca 

Titular 

 

Paulo Pereira Machado 

Titular 
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ANEXO I 

 

Itens de Referência para o Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN  

ITEM PÁGINA (S) SÍNTESE 

Identificação do 

Dpin 
  Data de elaboração: 22/10/2020 

 Responsável pela Elaboração: Rodrigo André de Almeida 

 Denominação do Colegiado Deliberativo do RPPS: Conselho de 

Administração - CA  

 Denominação do Representante do Colegiado Deliberativo do 

RPPS: André Abreu Reis 

 Data de Aprovação: 18/11/2020 

 Forma de Divulgação: Eletrônico 

 Descrição: Website - www.portalpbh.pbh.gov.br 

 Data de Publicação/Data Inicial de Disponibilização: 11/12/2020 

Meta de 

Rentabilidade 
 Meta de Rentabilidade e de Gestão: 

 juros reais + IPCA 

 curva de juros da NTN-Bs  

 Meta de Rentabilidade: 5,45% aa + IPCA 

 igualar ou superar a meta de rentabilidade. 

 rentabilidade acumulada no ano (carteira imunizada a vencimento) 

de 5,46% considerando a posição da carteira em 30/09/2020. 

 NTN-Bs de diversos vencimentos (2026, 2035 e 2055) 

 investimentos de vértices (fechados) com vencimentos em 2023, 

2024 e 2030 

 fazer alocações diretas em títulos públicos NTN-Bs de diversos 

vencimentos (2026, 2035 e 2055) e alocações indiretas através de 

fundos de investimentos de vértices (fechados) com vencimentos 

em 2023, 2024 e 2030. Tal estratégia, atualmente, tem uma 

rentabilidade média real a vencimento de 5,52% considerando a 

posição da carteira em 30/09/2020.  

Perspectivas Econômicas para 2021: 

 vide Tabela 1 
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Resumo 

Analítico 
 Estrutura do RPPS-BH:  

 Lei 10.362/2011; Lei 11.104/2018; Portaria SMPL 009/2014; 

Portaria SMPL 012/2016; Portaria SMPL 007/2017; Portaria SMPL 

008/2017 e Portaria SMPOG 016/2017 

 Conselho de Administração; Conselho Fiscal; Unidade Gestora 

Única; Comitê de Investimentos e Assessoria de Investimentos e 

Estudos Atuariais 

Estruturação da Carteira: 

 composta basicamente por fundos de investimentos e carteira 

própria de títulos Públicos 

 credenciamento de instituições financeiras 

 aderência de alocações em consonância com a meta de 

rentabilidade e as condições de mercado 

 entregar a meta de rentabilidade no médio e longo prazo 

 alocações estratégicas de longo prazo 

Perspectivas Econômicas para 2021: 

 cenário externo (EUA, Europa e China) 

 cenário interno (economia brasileira, expectativas inflacionárias 

para 2021 e taxa real de juros) 

 continuidade da imunização da carteira 

 ampliação de investimentos no segmento de renda variável 

Modelo de Gestão e Responsabilidade pelos Investimentos: 

 gestão própria das suas disponibilidades 

 Conselho de Administração 

 Comitê de Investimentos 

 Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais 

 Assessor de Investimentos: profissional certificado e autorizado 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

 verificar tendências macroeconômicas 

 política conservadora 

Avaliação dos Ativos e Controle de Riscos: 

 avaliação dos investimentos com base estatística e análise 

macroeconômica de cenários 

 postura conservadora nas alocações 

 verificar possíveis riscos nos processos de decisão e 

enquadramento das aplicações 

 indicadores de risco e desempenho: média de retorno, 

volatilidade, Value at Risk (VaR), Índice de Sharpe 
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Estratégias 

Descritivas 
 Orientação dos Investimentos: 

 imunização da carteira a médio e longo prazo 

 preferência é por títulos públicos NTN-Bs 

 Asset Liability Managment (ALM) 

 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 vencimentos das aplicações 2023, 2024, 2026, 2030, 2035 e 2055 

 possibilidade de alocação prevista na Resolução CMN 3.922/2010 

 limites da Resolução CMN 3.922/2010 

 Política de Investimentos do RPPS-BH 

 vedação de aplicação em poupança 

 credenciamento de instituições no link: 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=De

talheArtigo&pk=1225761 

Avaliação dos Ativos e Controle de Riscos: 

 avaliação dos investimentos com base estatística e análise 

macroeconômica de cenários 

 postura conservadora nas alocações 

 verificar possíveis riscos nos processos de decisão e 

enquadramento das aplicações 

 indicadores de risco e desempenho: média de retorno, 

volatilidade, Value at Risk (VaR), Índice de Sharpe 

 Asset Liability Managment (ALM) 

 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Modelo de Gestão e Responsabilidade pelos Investimentos: 

 gestão própria das suas disponibilidades 

 Conselho de Administração 

 Comitê de Investimentos 

 Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais 

 Assessor de Investimentos: profissional certificado e autorizado 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

 verificar tendências macroeconômicas 

 política conservadora 

  

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1225761
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1225761
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Estratégias de 

Alocação  
 Orientação dos Investimentos: 

 alongamento do perfil da carteira de títulos públicos 

 Notas do Tesouro Nacional, Série B (indexadas ao IPCA) 

 Igualar ou superar da meta de rentabilidade 

 favorecer a imunização da carteira 

 aquisições de títulos públicos no mercado primário e secundário 

 atenção aos fundos de renda fixa “Crédito Privado”, renda 

variável, no exterior (fundos BDR), estruturados (fundos 

multimercado, em participações-FIP e classificados como “Ações - 

Mercado de Acesso”), fundos em direitos creditórios (FIDIC) e 

fundos imobiliários (FII) 

 imunização iniciada em 2016 diminuiu a vulnerabilidade do 

BHPrev 

Estruturação da Carteira: 

 fundos de investimentos e carteira própria de Títulos Públicos 

 aderência de alocações em consonância com a meta de 

rentabilidade e as condições de mercado 

 entregar a meta de rentabilidade no médio e longo prazo 

 alocações estratégicas de longo prazo 

Avaliação dos Ativos e Controle de Riscos: 

 avaliação dos investimentos com base estatística e análise 

macroeconômica de cenários 

 postura conservadora nas alocações 

 verificar possíveis riscos nos processos de decisão e 

enquadramento das aplicações 

 indicadores de risco e desempenho: média de retorno, 

volatilidade, Value at Risk (VaR), Índice de Sharpe  

 Asset Liability Managment (ALM) 

 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Fonte: Elaborado por Asies (2020). 
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ANEXO II 

 

Itens de Referência às exigências do artigo 4ª da Resolução 3.922/2010  

Inciso/§ Itens Páginas 

I 8 e 9 33 e 34 

II 4.1 e 7 21, 24 a 29 

III 6 e 7 23 a 29 

IV 7.1.2.1 25 

V 7.1.2.6 29 

VI 7.1.2.3 e 10 27 a 29, 34 e 35 

VII 7.1.2.3 27 a 29 

VIII 7.1.2.5 29 e 30 

§1º 9 34 

§2º 8 e 9 33 e 34 

§3º 1 11 

Fonte: Elaborado por Asies (2020) 
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ANEXO III 

Demonstrativo de Investimentos BHPrev em 30/09/2020  

Quadro 8 - Receitas de Contribuição e Financeira 

Receitas Set 2020 

Contribuição 16,22 128,47 

Financeira -4,32 37,89 

Fonte: Elaborado por Asies (Set/2020) 

 

 

Quadro 9 - Saldos 

 ITEM  VALOR (milhões R$)

Saldo em 31/08/2020 1.150,80 

(+) Receita de Contribuição        14,30 

(-) Pagamento de Benefícios* 0,19 

(+/-) Comprev 2020 0,00 

(+) Receitas Financeiras -4,32 

Saldo em 30/09/2020 1.160,59 

Fonte: Elaborado por Asies (Set/2020) 
Nota: * Houve pagamentos de benefícios no valor de R$ 187.860,56  
(34 pensionistas e 58 aposentados). 
Obs.: Nenhum dos benefícios pagos pelo BHPREV têm Comprev. 
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Quadro 10 - Alocação Estratégica e Tática 

BHPREV - SALDOS POR BENCHMARK 

(+) Receita de 
Contribuição        

Valor (em milhões) Peso 

Alocação Estratégica 637,33 54,91% 

Carteira Imunizada 633,28 54,57% 

FII - Imunizado 4,05 0,35% 

Alocação Tática 523,26 45,09% 

Indexados Inflação 213,25 18,37% 

Prefixados 45,03 3,88% 

Selic e DI 85,99 7,41% 

Ações 97,95 8,44% 

Exterior 20,06 1,73% 

Multimercado 60,98 5,25% 

TOTAL CARTEIRA BHPREV 1.160,59 100,0% 

Fonte: Elaborado por Asies (Set/2020) 

 

Gráfico 2 - Alocação por Gestor 

 
Fonte: Elaborado por Asies (Set/2020). 
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Gráfico 3 - Alocação por Indexador 

 
Fonte: Elaborado por Asies (Set/2020). 

 

Quadro 11 - Desempenho Carteira Tática à Mercado 

Período set/2020 Acum. 2020 

Tática (45,1%) -1,31% 0,90% 

CDI 0,16% 2,28% 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos da Quantum Axis (Set/2020). 

 

Quadro 12 – Desempenho Carteira Imunizada à Vencimento 

Período set/2020 Acum. 2020 

Imunizada (54,9%) 1,09% 5,46% 

CDI 0,16% 2,28% 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos da Cetip/IBGE/Quantum Axis  
(Set/2020). 
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Quadro 13 – Desempenho Carteira BHPrev à Vencimento 

Período set/2020 Acum. 2020 

BHPrev (100%) 0,01% 3,91% 

CDI 0,16% 2,28% 

Meta Atuarial 1,10% 5,53% 

BHPrev / CDI (%) 4,57% 171,82% 

BHPrev / Meta (%) 0,66% 70,75% 

Fonte: Elaborado por Asies com dados extraídos da Cetip/IBGE  
(Set/2020). 

Nota: Rentabilidade em termos nominais.  
           Carteira imunizada ponderada pela Carteira Tática. 

 

Gráfico 4 - Evolução Histórica do Patrimônio BHPREV 

 

Fonte: Elaborado por Asies (Set/2020). 
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ANEXO IV 

Links para as legislações relacionadas aos RPPS 

Emendas Constitucionais 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-

rpps/emenda-constitucional-rpps 

Leis 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-

rpps/leis 

Medidas Provisórias 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-

rpps/medida-provisoria 

Decretos 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-

rpps/decretos-rpps 

Portarias 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-

rpps/portarias/portarias 

Resoluções 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-

rpps/resolucoes 

Instrução Normativa 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-

rpps/orientacao-normativa-rpps 

Orientação Normativa 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-

rpps/orientacao-normativa 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/emenda-constitucional-rpps
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/emenda-constitucional-rpps
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/leis
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/leis
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/medida-provisoria
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/medida-provisoria
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/decretos-rpps
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/decretos-rpps
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/portarias/portarias
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/portarias/portarias
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/resolucoes
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/resolucoes
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/orientacao-normativa-rpps
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/orientacao-normativa-rpps
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/orientacao-normativa
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/orientacao-normativa

