
MUITO TRABALHO 
E RESPONSABILIDADE NOVIDADES

HISTÓRICO

O Relatório de Gestão de Riscos dos 
Investimentos e o modelo Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) auxiliarão na 
escolha da carteira ótima para o BHPrev, 
considerando a correlação de risco e 
retorno entre os ativos que a compõem.

O BHPrev é um fundo capitalizado. Criado 
em 2011 por meio da Lei 10.362, tem o 
objetivo de constituir patrimônio 
suficiente para honrar a aposentadoria e 
pensão de seus segurados. Atualmente, 
abrange mais de 12 mil servidores 
municipais.

A gestão é feita pela Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
por meio da Subsecretaria de Gestão 
Previdenciária, em conjunto com o 
Comitê de Investimentos (Coinv), 
subordinados ao Conselho de 
Administração do RPPS-BH e fiscalizados 
pelo Conselho Fiscal.

Confira as principais medidas adotadas nos 
últimos anos para contribuir com esse volume 
de patrimônio:
 
· Criação da Assessoria de Investimentos e 

Estudos Atuariais.

· Reformulação do Comitê de Investimentos e 
certificação de todos os seus membros em 
mercado de capitais.

· Realização de encontros periódicos entre os 
conselheiros do regime de previdência e 
especialistas do mercado financeiro para 
discutir cenários macroeconômicos e 
tendências para os investimentos.

· Contratação de novo sistema informatizado 
para auxiliar no monitoramento dos 
investimentos, no acesso a dados do 
mercado de capitais e na realização de 
cálculos para análise de investimentos.

· Adoção do modelo Asset Liability 
Management (ALM) para alocação dos ativos, 
conforme a necessidade do passivo atuarial.

· Implantação de método que conjuga a
análise cruzada de indicadores de
rentabilidade, volatilidade e performance na
escolha de novas aplicações.

MAIS UM 
GRANDE AVANÇO

A contratação do Sistema de Custódia 
permitiu a primeira aquisição de Títulos 
Públicos da história do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores Públicos. Essa 
medida representa uma economia de 90% 
dos custos anteriores com taxas de 
administração em fundos de investimentos.

RENDIMENTOS

A rentabilidade real dos investimentos em 
2019 foi de 5,95%, superando a meta de 
rentabilidade estabelecida na Política de 
Investimento. 

O sucesso de rentabilidade ocorreu devido 
à diversificação dos investimentos e à 
mudança parcial da estratégia de renda 
fixa e consolidação das aplicações em 
renda variável.



BHPrev
Alcançamos a marca 
histórica de   

R$ 1 bilhão

Servidor segurado,

Com muita satisfação, comunicamos que o 
patrimônio do fundo previdenciário BHPrev 
acaba de atingir R$ 1 bilhão (janeiro de 
2020). Um aumento de mais de 165%, se 
comparado com os valores de dezembro de 
2016, quando a quantia era de R$ 377 
milhões. 

Esses números são resultados de melhorias 
implementadas nos últimos anos para 
modernizar a gestão atuarial e financeira do 
BHPrev.

Tudo feito para que você fique tranquilo e 
tenha a segurança de receber sua 
aposentadoria no futuro.

BHPrev
SEGURANÇA E RENDIMENTO


