
Seja bem-vindo

A qualidade do seu futuro depende das suas ações no presente.
Ao participar do plano Boticário Prev você demonstra que está
agindo de forma concreta e consistente para viabilizar os seus
projetos de vida para a fase pós-carreira.

A Boticário Prev é uma entidade fechada de previdência
complementar, estabelecida sob a forma de sociedade, sem fins
lucrativos, criada em 1996 para proporcionar aos participantes
um plano de previdência sintonizado as práticas mais modernas de
Recursos Humanos existentes no mercado.

Neste relatório anual, você terá a oportunidade de verificar a solidez
e a saúde financeira e contábil do plano do qual participa.
Leia com atenção a introdução e todos os documentos apresentados.

Em caso de dúvidas, consulte a entidade, por meio dos canais
de comunicação disponibilizados a você. Boa leitura.

Mercer - 0800-722-3038 / boticarioprev@mercer.com.br

Central de Serviços de RH – ramal 7100

A Boticário Prev em números

Confira alguns números importantes da     Boticário Prev em
31/12/2009.

Veja a rentabilidade da cota em comparação com os principais
índices econômicos, nos últimos 3 anos:

Observe a evolução do patrimônio nos últimos 3 anos:

Abaixo, a distribuição dos diversos tipos de participantes em
31/12/2009:

O retorno dos investimentos em 2009 foi de 28,88%, um dos
melhores da indústria de previdência privada no Brasil. Esse índice
representa 827,51% da meta atuarial (IGP-DI + 5,0% a.a.), que foi
de 3,49%. Tal resultado é decorrente de uma política de investimentos
que, ao longo do ano, praticou o balanceamento de seus ativos,
distribuindo-os nos diversos segmentos em que atua – renda fixa,
renda variável, investimentos estruturados e empréstimos a
participantes.

O segmento de renda fixa obteve rentabilidade de 12,97%, contra um
CDI de 9,88%, desempenho proporcionado, principalmente, pelas
estratégias de alocação em títulos atrelados a inflação e em taxas de
juros pré-fixadas.
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Os segmentos de renda variável e investimentos estruturados
obtiveram rentabilidade de 81,25%. Resultado fortemente impactado
pela alocação de mais de 25% dos recursos nesses segmentos, tendo
em vista o excelente desempenho da Bolsa de Valores.

A performance dos fundos de pensão, por sua própria natureza, deve
ser analisada no longo prazo. Observe no quadro abaixo a
consistência dos resultados obtidos pela Boticário Prev.

Retorno Histórico
2009 24 meses 36 meses 60 meses 120 meses

Boticario Prev 28,88% 21,46% 46,76% 106,48% 361,24%
Meta Atuarial
(IGP-DI + 5% a.a.) 3,49% 18,34% 34,12% 55,53% 267,34%
CDI 9,88% 23,48% 38,08% 89,01% 342,25%
Poupança 6,92% 15,28% 24,17% 46,85% 126,70%
Ibovespa 82,64% 7,34% 54,03% 161,50% 300,80%

A Economia em 2009

O ano de 2009 mostrou que, após inúmeros esforços por parte dos
governos, a crise econômica pôde ser gerenciada, sendo evitado um
colapso do sistema financeiro global. Os indicadores de desemprego,
principalmente dos países desenvolvidos, ainda se encontram em
níveis altos, mesmo considerando os sinais recentes de melhora e que
a fase mais aguda da crise tenha perdurado apenas até meados do
1º trimestre de 2009.

No Brasil, a superação ocorreu de maneira mais consistente após
medidas de incentivos fiscais e monetários, iniciadas após o auge
da crise, no final de 2008.

Se observarmos de forma crítica o cenário global, considerando a
instabilidade que ainda persiste, podemos concluir que, apesar dos
diversos sinais de recuperação e da atuação presente dos bancos
centrais de quase todos os países, ainda é cedo para se dizer que a
crise está 100% superada. Ainda será necessário aguardar o resultado
das ações estatais sobre as contas dos diversos governos que
injetaram dinheiro na economia, e quando se alcançarão os
patamares de emprego pré-crise. A confiança sobre o sistema
financeiro melhorou, mas ainda é um tanto instável.

Por mais que a maioria dos países tenha terminado o ano de 2009
já fora de uma condição de recessão, ou seja, voltando a apresentar
resultado do PIB trimestral positivo, isto não significa, contudo, que
a situação da economia mundial está próxima ao período anterior à
crise. EUA e União Européia ainda vivem sérios problemas com o
desemprego, sendo que na União Européia ainda persiste uma
assimetria muito grande entre o grau de recuperação dos países
que compõem o bloco.

No Brasil, o Produto Interno Bruto de 2009 foi negativo em 0,2%,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Apesar do resultado negativo, 2009, se não foi melhor do que o ano
anterior, quando o PIB apresentou um crescimento na ordem de 5,1%,
foi ao menos um ano de mudanças significativas e muitas delas
positivas. No ano, vimos o BACEN (Banco Central) reduzir a taxa
básica de juros (Selic) em nada menos que cinco pontos percentuais.
Após o final do ciclo de queda da taxa, o Brasil experimentou uma
taxa de 8,75%, um recorde de baixa que persiste até hoje. A taxa de
desocupação no Brasil em 2009 ficou em 8,1%, segundo dados do
IBGE publicados no dia 29/01/2010, ante 7,9% no mesmo período
do ano anterior. Este dado, no entanto, não pode ser considerado
negativo em função das turbulências enfrentadas ao longo do ano.
Por outro lado, o rendimento médio do trabalhador aumentou 3,2%
em relação ao ano anterior.

Assim, ainda que setores importantes como a produção industrial
e o setor exportador não tenham atingido os patamares pré-crise
(a produção industrial sofreu queda de 7,4% no ano, enquanto as
exportações encolheram 22,2%, segundo as fontes oficiais), o varejo
superou todas as expectativas, apoiado na elevação da renda, no
nível historicamente baixo da taxa de juros, no impulso do crédito e
nas políticas de incentivo fiscal promovidas pelo governo em setores
importantes como o automobilístico e linha branca.

Você sabe, de fato, o que é uma Entidade
Fechada de Previdência Complementar?

Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) é uma
entidade sem fins lucrativos, independente de suas patrocinadoras
do ponto de vista financeiro, administrativo e contábil, o que garante
a sua continuidade e absoluta “blindagem” mesmo se as
patrocinadoras vierem a enfrentar problemas financeiros no futuro.
É o que se convencionou chamar no mercado de “fundo de pensão”.

O termo “fechada” que carrega no nome se deve ao fato de que seus
participantes fazem parte de um universo restrito, fechado, formado
exclusivamente pelos empregados e ex-empregados de suas
patrocinadoras.

Com uma estrutura profissional, transparente e adequada aos
princípios mais rígidos de governança corporativa, a Boticário Prev
acumula excelentes resultados ao longo da sua história e está
estruturada em:

Conselho Deliberativo - responsável pelas diretrizes da
entidade e pela definição da política de investimentos dos
recursos, entre outras atribuições.

Integrantes: Artur Noemio Grynbaum

Israel Henrique S. Feferman

Clemilda Fátima de Oliveira

Diretoria-Executiva - responsável pela administração
da entidade e por executar diretrizes e normas fixadas pelo
Conselho Deliberativo, entre outras atribuições.

Integrantes: Fernando Magalhães Modé

Henrique Rubem Adamczyk

Cledison Aparecido dos Santos

Conselho Fiscal - responsável pela fiscalização interna
da entidade e por examinar as suas demonstrações
financeiras, livros e contas, entre outras atribuições.

Integrantes: Miguel Letenski Neto

Michel Carlos Godoi

Luciana Mara Fiori

É importante salientar que entre os membros do Conselho
Deliberativo e do Conselho Fiscal há representantes dos próprios
participantes. Eles cumprem mandatos predefinidos, estabelecidos no
estatuto da entidade.

Além disso, existem ainda outros mecanismos de controle, como a
periódica realização de auditorias e o encaminhamento de
documentos para análise da Receita Federal e da Secretaria de
Previdência Complementar (SPC), órgão governamental que
regulamenta e fiscaliza as EFPCs, mecanismos esses que asseguram
o perfeito funcionamento da entidade.

Palavra do especialista

É necessário, sim, pensar na
aposentadoria agora

Carolina Mazza WCarolina Mazza WCarolina Mazza WCarolina Mazza WCarolina Mazza Wanderley*anderley*anderley*anderley*anderley*

Pensar na aposentadoria não é prioridade para quem está iniciando
a carreira. Mas isso é um erro que vem se mostrando cruel para
muitas pessoas com o passar do tempo. Parentes, amigos e colegas
se aposentam numa condição ruim por não terem se planejado.
E têm, muitas vezes, que continuar a trabalhar para complementar a
renda. Como, no início da carreira, o salário, às vezes, cobre apenas
as despesas gerais, poupar parece praticamente impossível.

O tempo passa, a carreira sofre mudanças e a aposentadoria se
aproxima. Atualmente, no Brasil, um plano de previdência
complementar patrocinado por uma empresa a seus empregados
representa, juntamente com a aposentadoria do INSS, de 55% a 65%
do último salário, segundo a consultoria Mercer.
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Ou seja, uma pessoa que se aposenta com salário de R$ 5 mil,
provavelmente deverá ter uma aposentadoria em torno de R$ 3 mil,
considerando o plano de previdência privada e o INSS.
Parece pouco? Pois se trata de uma realidade otimista no Brasil,
já que muitos não contam com qualquer plano de previdência
complementar.

Com alguma disciplina financeira, a transição para a aposentadoria
pode ser mais simples, sem grandes privações ou sustos. Não há
nada pior do que, depois de anos de trabalho, o profissional não ter
o direito de parar de trabalhar porque não poupou adequadamente
e perdeu a condição de manter o mesmo nível de conforto que
adquiriu enquanto ativo. Para isso é importante que seja feito um
preparo ao longo da vida para evitar perdas ou até endividamentos
futuros.

Utilizar uma planilha de gastos, por exemplo, ajuda bastante no
planejamento voltado para o futuro. Saber o quanto da renda já está
comprometida, quanto sobrará para despesas extras e entender como
se gasta o próprio dinheiro traz benefícios, mesmo que isso possa
assustar um pouco no começo. Saber quanto virá na fatura do cartão
de crédito ou quanto se tem no banco são exemplos de uma vida sem
sustos e com ampla estabilidade financeira. Muita gente posterga
esse controle e depois tem dificuldade de colocar em dia os
compromissos financeiros. Mas entender as dívidas hoje vai refletir
em uma situação mais equilibrada no futuro. Quando se tem
consciência do que se tem e onde se quer chegar é possível planejar.

Poupar é imprescindível. Parece óbvio, mas estamos falando de um
tipo de poupança específica. Uma coisa é poupar para emergências
ou para adquirir algum bem no futuro, como imóveis, e outra é
poupar para se aposentar com segurança, um costume ainda a ser
adquirido pelo brasileiro. Assim fica fácil entrar na lista dos
aposentados com renda inferior à mínima necessária para sobreviver
com dignidade. Se alguma doença interromper esse processo,
a situação fica ainda pior.

Portanto, reserve um valor e uma conta específica para cada tipo de
poupança. Para poupar para a aposentadoria, participe do plano de
previdência complementar que a sua empresa proporciona, busque
informações sobre aplicações de longo prazo e suas condições,
invista e esqueça que esse dinheiro existe. Lembre-se dele apenas no
dia marcado para depósito e no momento de gozar do benefício.
E para que haja disciplina é importante que seja determinada uma
parte de sua renda para esse fim. Estipule um percentual adequado e
se ajuste a ele.

Outra dica é nunca usar toda a sua renda em dívidas fixas de
consumo rotineiro e doméstico, como telefonia, supermercado,
internet, pois as emergências podem surpreender. Nessa hora, não ter
a poupança extra pode criar impasses. Mantenha ainda uma margem
de segurança para pagamentos de faturas de cartões de crédito ou a
franquia de algum seguro, que são normalmente valores mais
elevados do que o habitual.

O adequado é manter essas reservas aplicadas de uma forma que o
risco seja baixo e que o acesso seja imediato ou breve. No mais,
procure diminuir gastos supérfluos, entre eles pagar uma academia e
não frequentar, o curso de idioma sem levar a sério ou assinaturas de
revistas que você nunca lê. Nossos gastos usualmente costumam estar
relacionados ao quanto ganhamos. Quanto mais ganhamos, mais
queremos gastar! Somente com o planejamento dos gastos e com
uma poupança futura, você garantirá uma aposentadoria tranquila,
justa e confortável.

* Consultora sênior da área de Previdência da Mercer
(consultoria de Recursos Humanos).

Organize suas finanças e
planeje-se melhor para o futuro

O primeiro passo para conseguir realizar o seu planejamento
financeiro para o futuro é não gastar além do que ganha no presente.
Confira, a seguir, um exemplo de organização mensal do orçamento
doméstico:

Salário líquido R$ 2.500

Habitação (condomínio, IPTU, seguro, diarista) R$ 650

Supermercado R$ 250

Concessionárias de serviços públicos (luz, gás, telefonia fixa e móvel) R$ 200

Remédios R$ 30

Automóvel (IPVA, licenciamento, seguro e manutenção) R$ 400

Banda larga R$ 50

Cartão de crédito R$ 500

Lazer e viagens R$ 200

Total de gastos R$ 2.280

Com o seu padrão de receitas e despesas atual e a sua capacidade
de poupar, os seus objetivos de curto, médio e longo prazos são
factíveis? Serão necessários ajustes? Faça sempre esta reflexão na
hora de se planejar para o futuro e evite, assim, despesas
desagradáveis lá na frente.

Estágios financeiros durante a vida

Início
(18 a 24 anos)

Crescimento
de demandas
(25 a  34 anos)

Acumulação
de riquezas
(35 a 44 anos)

Independência
financeira
(45 a 54 anos)

Mudança de
prioridades
(55 a 60 anos)

Pós-carreira
(60 anos)

Obs.: 1) lembre-se de que as fases poderão ser antecipadas de acordo com a idade de pós-carreira;
2) a tabela acima é meramente ilustrativa e poderá variar de acordo com as opções individuais

dos participantes.

Foco na atitude de definição do
orçamento e prática regular de poupar

Foco no desenvolvimento profissional e
começo da contribuição

Foco no aumento da contribuição,
mantendo o equilíbrio com os gastos
familiares

Foco maior na contribuição devido ao
crescimento profissional

Reestruturação: redução das dívidas e
definição das estratégias de
gerenciamento da sua reserva

Início do recebimento da reserva
acumulada. Foco em usufruir os recursos
utilizando sua reserva em investimentos
capazes de preservar sua renda

1
2
3
4
5
6

Para entender os documentos a seguir

Chegou a hora de analisar os documentos referentes ao ano de 2009
que comprovam a solidez da Boticário Prev. Antes disso, porém,
entenda o que significam os documentos e alguns termos que você
encontrará adiante neste relatório:

o balanço patrimonialbalanço patrimonialbalanço patrimonialbalanço patrimonialbalanço patrimonial apresenta a posição financeira
e patrimonial da entidade em 31/12/2009, representando,
portanto, uma posição estática. Os ativos são o conjunto de
bens, valores e créditos que formam o patrimônio em questão.
Os passivos são as obrigações;

a demonstração do resultadodemonstração do resultadodemonstração do resultadodemonstração do resultadodemonstração do resultado revela as receitas,
as despesas e a performance da entidade durante o exercício;

a demonstração do fluxo financeirodemonstração do fluxo financeirodemonstração do fluxo financeirodemonstração do fluxo financeirodemonstração do fluxo financeiro evidencia as
origens (entradas) e as destinações (saídas) dos recursos,
por meio do fluxo de disponibilidades da entidade;
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o demonstrativo de investimentosdemonstrativo de investimentosdemonstrativo de investimentosdemonstrativo de investimentosdemonstrativo de investimentos revela a alocação de
recursos da entidade, os limites de alocação atual versus o
que foi definido pela política de investimentos e a legislação
vigente, os recursos com gestão terceirizada, a rentabilidade
dos investimentos por segmento (renda fixa, renda variável,
etc.), a diferença entre a rentabilidade do segmento e a meta
atuarial da entidade, os custos de gestão dos recursos e as
modalidades de aplicação;

o fundofundofundofundofundo significa o ativo administrado pela entidade,
que será investido de acordo com os critérios fixados
anualmente pelo Conselho Deliberativo, por meio da
política de investimentos;

a meta atuarialmeta atuarialmeta atuarialmeta atuarialmeta atuarial é uma meta de rentabilidade utilizada
como parâmetro para o retorno dos investimentos do fundo,
de forma que os eventuais compromissos futuros da entidade
possam ser cumpridos;

o parecer atuarialparecer atuarialparecer atuarialparecer atuarialparecer atuarial é um relatório preparado por um
estatístico especializado em seguros e previdência (atuário),
que apresenta estudos técnicos sobre o plano de previdência
que estiver analisando. Seu objetivo é avaliar a saúde
financeira da entidade para poder honrar o pagamento dos
benefícios presentes e futuros;

o participanteparticipanteparticipanteparticipanteparticipante é a pessoa que está inscrita como tal no
plano. Para conhecer a definição exata de participante e
também a de beneficiário, leia o regulamento do seu plano;

a patrocinadorapatrocinadorapatrocinadorapatrocinadorapatrocinadora é a empresa que custeia o plano junto
com os participantes (isso quando as contribuições dos
participantes estão previstas no regulamento). Um plano de
previdência complementar pode ter uma ou mais
patrocinadoras;

a política de investimentospolítica de investimentospolítica de investimentospolítica de investimentospolítica de investimentos é um documento de
periodicidade anual que apresenta diversas informações,
como: 1) critérios de alocação de recursos entre os segmentos
de renda fixa, renda variável, etc., 2) objetivos específicos de
rentabilidade para cada segmento de aplicação, 3) limites
utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários
de emissão e/ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica,
4) limites utilizados para a realização de operações com
derivativos e 5) avaliação do cenário macroeconômico de
curto, médio e longo prazos, entre outras coisas. Estas
informações auxiliam na avaliação dos recursos investidos,
na escolha das instituições financeiras que vão administrar os
investimentos e na avaliação dos limites de risco de mercado
e de crédito, por exemplo. Neste relatório anual, você terá a
oportunidade de ver o resumo da política de investimentos.

Todos os documentos que você analisará a seguir já foram
encaminhados para o controle e a verificação da SPC, que tem
como uma de suas principais missões proteger os interesses dos
participantes.

Demonstração Patrimonial e de
Resultados de Plano de Benefícios
de Natureza Previdencial
(em R$)

Demonstração de Resultados
2009 2008

( + ) CONTRIBUIÇÕES 4.408.940,86 3.666.230,26
( - ) BENEFÍCIOS (2.410.296,57) (914.933,97)
(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES 8.737.569,17 (1.406.466,61)
( = ) RECURSOS LÍQUIDOS 10.736.213,46 1.344.829,68
( - ) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO (471.378,96) (484.026,56)
(+/-) FORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS COM

PARTICIPANTES E ASSISTIDOS (10.545.358,65) (1.810.198,01)
(+/-) UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS 280.524,15 949.394,89

Comentários sobre o Custeio Administrativo do Plano:
2009 2008

Custeio Administrativo 570.375,54 424.856,47

Comentários sobre as Despesas
com Administração do Plano:

2009 2008

Serviços de Terceiros 390.188,29 385.432,83

Outras Despesas 51.460,73 27.830,43

Investimento (exceto corretagens) 29.729,94 70.763,30

Balanço Patrimonial em
31 de dezembro (em R$ mil)

ATIVO 2009 2008
DISPONÍVEL 151 329
REALIZÁVEL 39.756 29.374
Programa Previdencial 15 14
Programa Administrativo 6 5
Programa de Investimentos 39.735 29.355

Renda Fixa 26.850 21.773

Renda Variável 12.177 6.876

Operações com Participante 708 706
PERMANENTE 4 0
Imobilizado 4 0
TOTAL DO ATIVO 39.911 29.703

PASSIVO 2009 2008
EXIGÍVEL OPERACIONAL 25 83
Programa Previdencial 4 10
Programa Administrativo 18 57
Programa de Investimentos 3 16
EXIGÍVEL ATUARIAL 37.987 27.441

Provisões Matemáticas 37.987 27.441
Benefícios Concedidos 785 404
Benefícios a Conceder 37.202 27.037

Fundos 1.899 2.179

Programa Previdencial 1.329 1.848

Programa Administrativo 570 331
TOTAL DO PASSIVO 39.911 29.703

Demonstração Patrimonial
2009 2008

ATIVO 39.910.554,01 29.703.154,99
DISPONÍVEL 150.663,04 329.169,78
CONTAS A RECEBER 20.993,21 19.036,11
APLICAÇÕES 39.734.872,58 29.354.949,10

Renda Fixa 26.849.796,01 21.772.893,42

Renda Variável 12.176.836,90 6.876.344,03

Operações com Participantes 708.239,67 705.711,65
PERMANENTE 4.025,18 -

2009 2008
PASSIVO 39.910.554,01 29.703.154,99
CONTAS A PAGAR 25.066,99 82.502,47
COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS 37.987.016,62 27.441.657,97
FUNDOS 1.898.470,40 2.178.994,55
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Demonstração de Resultados dos
Exercícios findos em 31 de dezembro
(em R$ mil)

2009 2008
PROGRAMA PREVIDENCIAL
(+) Recursos Coletados 4.409 3.666
(-) Recursos Utilizados (2.410) (915)
(-) Custeio Administrativo (570) (425)
(+/-) Resultados dos Investimentos Previdenciais 8.598 (1.463)
(-/+) Constituições de Provisões Atuariais (10.546) (1.809)
(-/+) (Constituições)Reversões de Fundos 519 946
PROGRAMA ADMINISTRATIVO  
(+) Recursos Oriundos de Outros Programas 600 496
(-) Despesas (471) (484)
(+/-) Resultados dos Investimentos Administrativos 110 (15)
(=) Constituições (Reversões) de Fundos 239 (3)
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
(+/-) Renda Fixa 2.466 1.357
(+/-) Renda Variável 6.122 (2.868)
(+/-) Operações com Participantes 152 107
(+/-) Relacionados com o Disponível (2) (3)
(-) Custeio Administrativo (30) (71)
(+/-) Resultados Transferidos para Outros Programas (8.708) 1.478

Demonstração dos Fluxos Financeiros
em 31 de dezembro (em R$ mil)

2009 2008
(+/-) PROGRAMA PREVIDENCIAL 1.992 2.654
(+) Entradas 4.408 3.654

(+) Recursos Coletados 4.409 3.666
(-) Recursos a Receber (1) (12)
(+) Outros Realizáveis/Exigibilidades - -

(-) Saídas (2.416) (1.000)
(-) Recursos Utilizados (2.410) (915)
(+) Utilizações a Pagar (2) 3
(-) Outros Realizáveis/Exigibilidades (4) (88)

(+/-) PROGRAMA ADMINISTRATIVO (515) (401)
(+) Entradas (1) 56

(+) Receitas (1) -
(+) Outros Realizáveis/Exigibilidades - 56

(-) Saídas (514) (457)
(-) Despesas (471) (484)
(+) Despesas a Pagar (39) 27
(-) Permanente (4) -
(-) Outros Realizáveis/Exigibilidades - -

(+/-) PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (1.655) (1.987)
(+/-) Renda Fixa (2.611) 395
(+/-) Renda Variável 821 (2.312)
(+/-) Operações com Participantes 150 (82)
(+/-) Relacionados com o Disponível (10) 8
(+/-) Relacionados com Tributos (5) 4
FLUXO NAS DISPONIBILIDADES (178) 266
MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA
Disponibilidades iniciais 329 63
Disponibilidades finais 151 329
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (178) 266

Notas Explicativas da Administração
às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2009 e 2008
(em R$ mil)

1. Contexto Operacional

A Boticário Prev Sociedade de Previdência Privada é uma
entidade fechada de previdência complementar, autorizada
a funcionar pela portaria n.º 2.857, de 12 de dezembro
de 1995, do Ministério da Previdência Social, tendo como
patrocinadoras em 31 de dezembro de 2009:

G&K Holding S/A

Botica Comercial Farmacêutica S.A.

O Boticário Franchising S.A.

Embralog – Empresa Brasileira de Logística S.A.

Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.

Associação O Boticário

Fundação O Boticário de Proteção a Natureza

Instituto O Boticário

A empresa GKDS Assessoramento em Produtos de Beleza Ltda.
está aguardando aprovação da Secretaria da Previdência
Complementar relativa ao processo de adesão ao plano de
benefícios administrado pela Boticário Prev Sociedade de
Previdência Privada.

A Entidade tem como finalidade a concessão de benefícios
complementares e/ou assemelhados aos da Previdência
Social, pagáveis aos participantes e beneficiários conforme
definido no Regulamento do Plano de Benefícios.

Os estudos atuariais do plano de seguridade das
patrocinadoras são conduzidos por atuários independentes
que assinam as respectivas Notas Técnicas Atuariais, perante
os participantes, os órgãos públicos e a própria Boticário Prev
Sociedade de Previdência Privada.

Em 31 de dezembro de 2009, a quantidade de participantes
ativos é de 1.251 (2008 – 1.089) e 11 participantes em gozo
de benefícios (2008 – 10).

Características do plano de benefícios

O plano estabelece a concessão dos seguintes benefícios/
institutos: aposentadorias normal, antecipada e por invalidez,
pensão por morte, benefício proporcional diferido,
portabilidade e resgate de contribuições.

O plano de benefícios possui características de contribuição
definida para todos os benefícios, além de um componente
de benefício definido, que consiste na quitação das parcelas
vincendas relativas ao serviço passado nos casos de invalidez,
morte ou aposentadoria.

Forma de custeio (financiamento do plano)

As patrocinadoras e participantes financiam o custeio
do plano de benefícios da seguinte forma:

Participantes – os participantes ativos poderão, à sua opção,
efetuar Contribuição Básica correspondentes a 1% (um por
cento) da parte do Salário de Contribuição até 10 (dez) vezes
a Unidade de Referência Boticário, acrescidas de 5% (cinco
por cento) do excesso, se houver, do Salário de Contribuição
sobre 10 (dez) vezes a Unidade de Referência Boticário.
Além da Contribuição Básica, será opcional do participante,
realizar aportes de Contribuição Suplementar ilimitada e
equivalente a múltiplos de 25% (vinte e cinco por cento) da
Contribuição Básica, e Contribuição Voluntária equivalente a
um valor de aporte eventual em qualquer data escolhida pelo
mesmo.
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Patrocinadoras - as patrocinadoras contribuirão para o Fundo
do Plano, em nome de cada participante ativo, com uma
Contribuição Normal mensal equivalente à aplicação da
percentagem normal sobre a Contribuição Básica de
participante, conforme a seguir: até 40 anos, 50% (cinqüenta
por cento); de 41 a 50 anos, 100% (cem por cento); e de
51 a 60 anos, 150% (cento e cinqüenta por cento). Além da
Contribuição Normal, as patrocinadoras poderão contribuir
para o Fundo do Plano, em nome de cada Participante ativo,
com uma Contribuição Adicional mensal correspondente a
um percentual de 0% (zero por cento) a 100% (cem por cento)
da Contribuição Normal. Não haverá contrapartida de
Contribuição de patrocinadora sobre a Contribuição
Suplementar feita por participante.

Os valores correspondentes às despesas administrativas são
pagos mensalmente pela patrocinadora, conforme percentual
estabelecido anualmente na Nota Técnica do Atuário
Independente.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo
apresentadas segundo práticas contábeis adotadas no Brasil
e estão em conformidade com a Resolução do Conselho de
Gestão de Previdência Complementar - CGPC nº  5,
de 30 de janeiro de 2002, e alterações posteriores. Essas
normas não requerem a divulgação em separado de ativos
e passivos circulantes e a longo prazo, e a demonstração
das origens e aplicações de recursos foi substituída pela
demonstração do fluxo financeiro.

3. Principais práticas contábeis

a. Resultado das Operações
O resultado do exercício foi apurado pelo regime
de competência, exceto as contribuições oriundas
de autopatrocinados que são registradas pelo regime
de caixa, por ocasião do recebimento.

b. Programa de Investimentos
Conforme estabelecido pela Resolução CGPC/MPAS
nº 4, de 30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução
MPAS/CGPC nº 22, de 25 de setembro de 2006,
as entidades fechadas de previdência complementar
devem proceder à avaliação e classificação contábil dos
títulos e valores mobiliários integrantes do portfólio do
programa de investimentos - realizável segundo duas
categorias, a saber:

i. Títulos para negociação - registram os títulos com
propósito de serem negociados, independentemente
do prazo a decorrer, os quais devem ser avaliados ao
valor de provável realização, tendo os ganhos e as
perdas não realizados reconhecidos no resultado do
período.

ii. Títulos mantidos até o vencimento - registram os
títulos com vencimentos superiores a 12 meses da
data de aquisição e que a entidade tenha interesse
e capacidade financeira de mantê-los até o
vencimento, bem como ser classificados como de
baixo risco por agência de risco no país, os quais
serão avaliados pela taxa intrínseca dos títulos,
ajustados pelo valor de perdas permanentes,
quando aplicável.

Renda fixa

Quotas de fundos de investimentos de renda fixa - estão
registradas ao valor de custo, acrescido dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços, com base no valor
da quota do patrimônio divulgado pelos administradores
dos fundos.

Renda variável

As aplicações no mercado de ações foram classificadas
e estão registradas pelo custo de aquisição, acrescido de
despesas diretas de corretagem e outras taxas, ajustado
ao valor de mercado determinado pela cotação das
últimas transações ocorridas em bolsas de valores.
Os dividendos e os juros sobre capital próprio são
reconhecidos pelo regime de competência.
As bonificações resultantes das aplicações em ações são
reconhecidas no resultado quando recebidas. A variação
originada da comparação entre os valores contábeis e os
de mercado é apropriada diretamente ao resultado.

c. Operações com Participantes
Registra os empréstimos concedidos aos participantes,
acrescidos de juros mensais escalonados que variam de
1,25% para até 6 meses, 1,50% para até 12 meses, 1,80%
para até 24 meses e 2,00% para até 36 meses.

d. Ativo Permanente
O ativo permanente é constituído por móveis adquiridos
pela Boticário Prev no exercício de 2009 e registrados ao
custo de aquisição. As depreciações foram calculadas
linearmente pelo prazo estimado de vida útil dos bens,
à alíquota de 10% a.a.

e. Outros Realizáveis
Os valores registrados em outros realizáveis referem-se
às retenções de benefícios pagos a maior e pagamentos
não identificados efetuados a maior nos exercícios de
2007 e 2008.

f. Exigível Operacional
É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridos.

g. Exigível Atuarial
As provisões matemáticas são determinadas em bases
atuariais, mediante parecer emitido por consultor atuarial
independente contratado pela Entidade, e representam os
compromissos líquidos futuros assumidos com relação
aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes
e seus beneficiários.

A provisão de benefícios concedidos representa o valor
atual dos benefícios do plano com os compromissos
futuros da Entidade para com os participantes que já
estão em gozo de benefícios de prestação continuada,
aposentadorias e pensões.

A provisão de benefícios a conceder representa a
diferença entre o valor atual das obrigações futuras da
Entidade e o valor atual das contribuições futuras das
patrocinadoras.

Os benefícios do plano com a geração atual representam
o valor atual dos benefícios a serem concedidos aos
integrantes da geração atual que ainda não estejam
em gozo de benefício de prestação continuada.

A composição das provisões matemáticas está
demonstrada detalhadamente na nota 7
(Exigível Atuarial e Fundos).

h. Fundos dos Programas
Previdencial e Administrativo
O Fundo Previdencial é composto pelas parcelas de
contribuição das patrocinadoras, que não foram
utilizadas para pagamento de benefícios em virtude das
condições de elegibilidade e tipo de benefício pago ao
participante no momento de seu desligamento.
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O Fundo Administrativo corresponde ao valor apurado
decorrente das sobras entre as contribuições para a
cobertura das despesas administrativas previdenciais
e as despesas administrativas previdenciais mensais
efetivamente incorridas.

i. Custeio Administrativo
Consoante aos dispositivos da Resolução CGPC nº 5,
de 30 de janeiro de 2002, da Secretaria da Previdência
Complementar - SPC e alterações posteriores, a Entidade
adotou os seguintes critérios para o custeio
administrativo:

As despesas administrativas da Entidade são suportadas
por contribuições específicas, conforme taxa estabelecida
na reavaliação atuarial, sendo os custos com a
administração dos investimentos deduzidos dos
rendimentos dos investimentos obtidos em cada mês.

j. Rateio das Despesas Administrativas
Para o rateio das despesas administrativas foram
adotados critérios de participação percentual de cada
programa, considerando a natureza dos gastos e a
proporcionalidade para o qual foram incorridos.

k. Outras Exigibilidades
Os valores registrados em outras exigibilidades referem-se
a retenções de imposto de renda sobre o pagamento de
benefícios, bem como os depósitos realizados em conta
corrente da Entidade sem à devida identificação e os
aportes de contribuições realizados a maior durante os
exercícios de 2009 e 2008. Estes montantes são de
R$2 para 2009 e R$6 para 2008 e estão demonstrados
na rubrica “Programa Previdencial” dentro do
“Exigível Operacional” no Balanço Patrimonial.

l. Transferências Interprogramas
i Programa Administrativo

Este programa recebe valores transferidos do
programa previdencial para cobertura das despesas
administrativas previdenciais, além dos valores
transferidos do programa de investimentos relativos
ao resultado das aplicações do Fundo Administrativo
disponível e do custeio referente às despesas com a
administração dos investimentos.

ii Programa Previdencial

Os valores registrados como despesas administrativas
previdenciais no programa administrativo são
cobertos por contribuições específicas transferidas
mensalmente do programa previdencial.

Recebe valores transferidos do programa de
investimentos dos recursos relativos ao resultado
líquido dos investimentos de cada mês.

iii Programa de Investimentos

As receitas dos investimentos mensais, deduzidas
das despesas, são transferidas para os programas
previdencial e administrativo.

4. Disponível

O disponível é representado por depósitos a vista os
quais estão apresentados a valor justo de realização.

5. Programa de Investimentos – Realizável

Considerando as disposições regulamentares vigentes, a
Entidade classificou a totalidade de sua carteira de títulos
conforme a seguir:

2009 2008
Renda fixa 26.850 21.773
Títulos de Empresas

Debêntures não conversíveis 8.523 3.692
Títulos de Responsabilidade do Governo

Notas do Tesouro Nacional 4.414 6.610

Letras do Tesouro Nacional 2.538 2.234
Aplicações em Instituições Financeiras

Certificados de depósitos bancários 6.308 6.755

Certificados de recebíveis imobiliários 318

Quotas de fundos de investimento - RF 4.749 2.482
Renda variável 12.177 6.876
Mercado de Ações

À vista 187 118
Fundo de Investimentos

Quotas de fundos de Ações 11.990 6.758
Operações com participantes 708 706
Empréstimos 708 706

39.735 29.355

6. Resolução CGPC nº 04 de
30 de janeiro de 2002
Títulos para negociação:

Renda Fixa 2009 2008
Valor de Valor de Valor de Valor de

custo mercado custo mercado
Cotas de fundos de investimento 4.749 4.749 2.482 2.482

FIDC Caixa Pactual 624 624 900 900
FIDC CEEE IV-D 296 296 - -
FIDC Omni Veículos V 557 557 598 598
FIDC Verax II 4 201 201 218 218
Itaú Soberano Referenciado DI 2.994 2.994 766 766
Kinea I R EST EQ FIP 77 77 - -

Notas do Tesouro Nacional 4.309 4.414 6.610 6.610
Debêntures não conversíveis 8.458 8.523 3.692 3.692
Letras Financeiras do Tesouro 2.469 2.538 2.234 2.234
Certificados de Depósitos Bancários 6.265 6.308 6.755 6.755
Certificados de Recebíveis Imobiliários 318 318 - -
Total dos títulos de renda fixa 26.568 26.850 21.773 21.773

(*) A Entidade não possui fundos exclusivos.
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Os administradores contratados utilizam-se de taxas e
preços de mercado obtidos de provedores externos, como
ANDIMA, BM&F e BOVESPA. Para os casos em que estes
preços não são regularmente fornecidos, utilizam-se de
metodologia própria.

Os fundos de renda fixa e variável são registrados pelo
valor da cota informado pelo respectivo administrador.

As ações são precificadas pela cotação de fechamento do
mercado do último dia do mês em que a ação tenha sido
negociada na Bolsa de Valores.

(*) As ações e fundo de investimentos foram
considerados com o prazo indeterminado

Os títulos que compõem a carteira de investimentos estão
custodiados nas seguintes instituições:

Títulos públicos na SELIC – Sistema Especial
de Liquidação e Custódia;

Títulos privados na CETIP – Central de Custódia
e Liquidação Financeira de Títulos Privados, e

Ações na Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia – CBLC.

7. Exigível Atuarial e Fundos

A movimentação do exigível atuarial e dos fundos, durante
o exercício de 2009, pode ser resumida como segue:

Em 1º de Constituição Em 31 de
janeiro no exercício dezembro

Provisões matemáticas 27.441 10.546 37.987
Benefícios Concedidos 404 381 785

Benefícios do Plano 404  381 785
Contribuição Definida 404  381 785

Benefícios a Conceder 27.037 10.165 37.202
Benefícios do Plano com Geração Atual 27.037  10.165 37.202

Contribuição Definida 27.037  10.165 37.202
27.441 10.546 37.987

Fundo do programa previdencial 1.848  (519) 1.329
Fundo do programa administrativo 331 239 570

2.179  (280) 1.899

As provisões matemáticas e fundos foram determinadas
por atuários independentes, Mercer Human Resource
Consulting Ltda., contratados pela entidade,
conforme parecer como segue:

Hipóteses e Métodos Atuariais

As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na
apuração do exigível atuarial de 31 de dezembro de 2009 e
31 de dezembro de 2008 foram:

Taxa anual de juros - 5% ao ano.

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano
- 0% ao ano.

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo:

salários e benefícios reajustados anualmente - 1,00

benefícios reajustados mensalmente - 1,00

Indexador utilizado é o IGP-DI
- Fundação Getúlio Vargas.

O método atuarial adotado foi o de “capitalização
individual” para a avaliação de todos os benefícios do plano,
exceto para a avaliação do aporte das contribuições especiais
vincendas, conforme definido em regulamento, que foi
avaliado pelo método agregado.

Fundo Administrativo

A movimentação do fundo administrativo no período
foi a seguinte:

Em 1º de Constituição Em 31 de
janeiro no exercício dezembro

Programa Administrativo 331 239 570

Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, os títulos de renda
fixa apresentam os seguintes vencimentos:

2009 2008
Valor de Valor de

Títulos de renda fixa Vencimento  mercado Vencimento  mercado
Cotas de fundos de investimento 4.749 2.482

FIDC Caixa Pactual Indeterminado 624 Indeterminado 900
FIDC CEEE IV-D Indeterminado 296 Indeterminado -
FIDC Omni Veículos V Indeterminado 557 Indeterminado 598
FIDC Verax II 4 Indeterminado 201 Indeterminado 218
Itaú Soberano Ref DI Indeterminado 2.994 Indeterminado 766
Kinea I R EST EQ FIP Indeterminado 77 Indeterminado -

Notas do Tesouro Nacional 4.414 6.610
Até 1 ano - 166

Até 3 anos - 5.591
Acima de 4 anos 4.414 853

Debêntures não conversíveis 8.523 3.692
Até 1 ano 2.362 501

Até 3 anos 4.357 2.435
Acima de 4 anos 1.804 756

Letras Financeiras do Tesouro 2.538 2.234
Até 1 ano 2.538 -

Até 3 anos - 2.234
Certificados de Depósitos Bancários 6.308 6.755

Até 1 ano 6.308 -
Até 3 anos - 6.755

Certificados de Recebíveis Imobiliários 318 -
Acima de 4 anos 318 -

Total dos títulos de renda fixa 26.850 21.773

Renda variável
(a) Mercado de ações

Tipo 2009 2008
Ações à vista 187 118
Brasil ON - 23
Gerdau Met PN 31 18
Magnesita AS ON 81 32
Petrobrás PN 37 23
Vale do Rio Doce PNA 38 21

(b) Fundos de investimentos
2009 2008

Valor de Valor de Valor de Valor de
custo mercado custo mercado

Cotas de Fundos de Ações 11.989 11.989 6.758 6.758
BRZ ALL FIP 1.544 1.544 595 595
Fama Future Value 653 653 399 399
Fama Future Watch FI 4.253 4.253 - -
Fama Futurewatch I F - - 2.005 2.005
FDO Fator Sinerg IV 659 659 388 388
HG Fama Priv Equity 1.151 1.151 1.073 1.073
IP Part Instit Fia 1.700 1.700 912 912
MAG FIP 2.029 2.029 833 833
Mercatto Geração Futura - - 123 123
SCHR Performance FIA - - 430 430
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8. Outras Informações
Desempenho financeiro

A rentabilidade líquida acumulada no exercício de 2009,
obtida pela aplicação do patrimônio da entidade, foi de
28,88% (2008: -5,76%), utilizando o método de quotas.

Imposto de renda na fonte

A Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, criou um
novo regime de tributação, facultando aos participantes
de planos de EFPC estruturados na modalidade de
contribuição definida ou contribuição variável, optarem
para que os valores que lhes sejam pagos a título de
resgate ou benefícios de renda, sejam tributados no
imposto de renda na fonte:

(i) por uma nova tabela regressiva, que varia entre
35% a 10%, dependendo do prazo de acumulação
dos recursos do participante no plano de benefícios,
ou

(ii) por permanecerem no regime tributário atual, que
utiliza a tabela progressiva do imposto de renda na
fonte para as pessoas físicas.

A Lei nº 11.053/04 revogou a MP nº 2.222 de
04 de setembro de 2001, dispensando a partir de
1º de janeiro de 2005 a retenção na fonte e o pagamento
em separado do imposto de renda sobre os rendimentos e
ganhos auferidos nas aplicações de recursos das
entidades fechadas de previdência complementar.

PIS e COFINS

Calculados às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente,
sobre as receitas administrativas (receita bruta excluída,
entre outros, pelos rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas a pagamentos de benefícios de
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate, limitados
aos rendimentos das aplicações proporcionados pelos
ativos garantidores das reservas técnicas e pela parcela
das contribuições destinadas
à constituição de reservas técnicas).

Instrução Normativa RFB nº 907,
de 9 de janeiro de 2009

Em 14 de janeiro de 2009 foi publicada a Instrução
Normativa RFB nº 907, de 9 de janeiro de 2009, que
altera a base de cálculo do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores
Mobiliários (IOF), incidente sobre operações de crédito
passando a ser calculado em função do prazo pelo qual
o recurso permaneceu à disposição do tomador.

Resolução CGPC n° 29, de 31 de agosto de 2009

Em 10 de setembro de 2009 foi publicada a Resolução
CGPC nº 29, que dispõe sobre os critérios e limites para
o custeio das despesas administrativas pelas entidades
fechadas de previdência complementar.

Esta Resolução entra em vigor a partir de
1º de janeiro de 2010 e revogará a Resolução CPC
nº 01, de 09 de outubro de 1978.

Resolução CMN nº 3.792,
de 24 de setembro de 2009

Em 28 de setembro de 2009 foi publicada a Resolução
CMN nº 3.792, que dispõe sobre as diretrizes de
aplicação dos recursos garantidores dos planos
administrados pelas entidades fechadas de previdência
complementar.

Conforme previsto no art. 2º, esta Resolução não se
aplica aos recursos das EFPC destinados ao custeio dos
planos de assistência à saúde registrados na Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos termos do art.
76, da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio
de 2001.

Esta Resolução entrou em vigor na data de sua
publicação e revogou as Resoluções nº 3.456, de
1º de junho de 2007, 3.558, de 27 de março de 2008,
e 3.652, de 17 de dezembro de 2008.

Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009

Foi publicada, na edição extra do Diário Oficial da
União de 23 de dezembro de 2009, a Lei nº 12.154, que
dispõe sobre a criação da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC e sua estrutura,
substituindo e mantendo as atribuições e Competências
da Secretaria de Previdência Complementar – SPC.

Vinculada ao Ministério da Previdência Social, a PREVIC
foi constituída sob a forma de autarquia com a
finalidade de fiscalizar e supervisionar as atividades das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar –
EFPC’s e de executar as políticas para o regime de
Previdência Complementar operado por estas.

A referida Lei também instituiu a Taxa de Fiscalização e
Controle da Previdência Complementar – TAFIC, a qual
deverá ser recolhida quadrimestralmente por todas as
EFPC’s constituídas na forma da legislação vigente,
sendo o seu valor determinado em função do total dos
recursos garantidores existentes em cada plano,
individualmente, conforme tabela pré-estabelecida. No
caso do Boticário Prev se calculada sobre os valores
relativos à 31 dezembro de 2009,
tal taxa seria de R$ 1.

9. Eventos Subsequentes

Em 26 de Janeiro de 2009, o Conselho de Gestão da
Previdência Complementar, através da Resolução CGPC
nº 28, aprovou a nova planificação contábil padrão;
modelos, instruções e normas de preenchimento das
demonstrações contábeis a serem adotados pelas Entidades
Fechadas de Previdência Complementar a partir de
1º de Janeiro de 2010.

A Secretaria de Previdência Complementar – SPC autorizou
ainda a edição de instruções complementares para a fiel
execução do disposto nesta Resolução, inclusive
estabelecimento de normas específicas dos procedimentos
contábeis das EFPC, alteração e inclusão de rubricas da
planificação contábil padrão, normatização da forma, meio
e periodicidade de envio das Demonstrações Contábeis.

A Resolução CGPC nº 28, ainda estabeleceu que as receitas e
despesas administrativas das EFPC passarão a ser escrituradas
no Plano de Gestão Administrativa – PGA, o qual deverá ter
um Regulamento próprio aprovado pelo Conselho
Deliberativo da EFPC.

O regulamento do PGA deve conter regras claras e objetivas
que tratem, no mínimo, das fontes e das destinações dos
recursos administrativos, dos direitos e das obrigações dos
planos de benefícios, dos patrocinadores, dos participantes
e dos assistidos, no caso de transferência de gerenciamento,
criação e extinção de planos, retirada de patrocínio e adesões
de novos patrocinadores, bem como de outras formas de
reorganização.

Conforme estabelecido no art. 3º da Resolução CGPC nº 28,
em 24 de setembro de 2009 foi aprovada a Instrução nº 34,
que dispõe de procedimentos complementares nas normas,
funções e funcionamento das contas contábeis.

O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais, considerando a necessidade
de regulamentação do segmento de entidades fechadas de
previdência complementar com norma contábil específica,
aprovou através da Resolução CFC nº 1.272, de 22 de janeiro
de 2010, a NBC TE 11 - Entidade Fechada de Previdência
Complementar, estabelecendo critérios e procedimentos
específicos para estruturação das demonstrações contábeis,
para o registro das operações e variações patrimoniais, bem
como para o conteúdo mínimo das notas explicativas a serem
adotadas pelas entidades fechadas de previdência
complementar (EFPC).

Diretoria Contadora responsável

Fernando Magalhães Mode Eliani da Silva Grassi
Diretor Superintendente Contadora
CPF: 160.269.788-44 CRC SP 207916/O-0 “S” PR

CPF: 135.073.078-55
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Parecer dos Auditores Independentes

Aos Administradores, Participantes e Patrocinadora
Boticário Prev Sociedade de Previdência Privada

Examinamos os balanços patrimoniais do Boticário Prev Sociedade
de Previdência Privada em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 e as
demonstrações do resultado e dos fluxos financeiros dos exercícios
findos nessas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua
administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre
essas demonstrações contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de
auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames
sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada
apresentação das demonstrações contábeis em todos os seus aspectos
relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros
procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a
relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil
e de controles internos da Sociedade; (b) a constatação, com base em
testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e às
informações contábeis divulgados; e
(c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da Sociedade, bem
como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.

Somos de parecer que as referidas demonstrações contábeis
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira do Boticário Prev Sociedade de
Previdência Privada em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 e o
resultado das operações e o fluxo financeiro dos exercícios findos
nessas datas, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Curitiba, 26 de março de 2010

PricewaterhouseCoopers Edison Arisa Pereira
Auditores Independentes Contador CRC 1SP127241/O-0 “S” PR
CRC 2SP000160/O-5 “F” PR

Parecer Atuarial

1. Introdução

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação
atuarial do Plano de Benefícios da Boticário Prev, mantido
pela Boticário Prev - Sociedade de Previdência Privada,
apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial do
citado Plano em 31 de dezembro de 2009.

2. Posição do Exigível Atuarial
e das Reservas e Fundos

Certificamos que, em 31 de dezembro de 2009, a composição
do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos, de acordo com o
Plano de Contas previsto na Resolução nº 5, de 30/01/2002,
alterada pela Resolução nº 10, de 05/07/2002, é a seguinte:

2.3 EXIGÍVEL ATUARIAL R$ 37.987.016,62
2.3.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS R$ 37.987.016,62
2.3.1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R$ 785.290,53
2.3.1.1.01 Benefícios do Plano R$ 785.290,53
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida R$ 785.290,53
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido R$ 0,00
2.3.1.2 BENEFÍCIOS A CONCEDER R$ 37.201.726,09
2.3.1.2.01 Benefícios do Plano com a Geração Atual R$ 37.201.726,09
2.3.1.2.01.01 Contribuição Definida R$ 37.201.726,09
2.3.1.2.01.02 Benefício Definido R$ 0,00
2.3.1.2.03 Outras Contribuições da Geração Atual (-) R$ 0,00
2.3.1.3 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) R$ 0,00

Certificamos ainda que, a partir de 1º de janeiro de 2010,
a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano e dos
Fundos, deverá ser apresentada de acordo com o Plano de
Contas previsto na Resolução nº 28, de 26/01/2009 e
Instrução nº 34, de 24/09/2009, conforme disposto a seguir.

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL R$ 39.885.487,03
2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO PARA COBERTURA DO PLANO R$ 37.987.016,62
2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS R$ 37.987.016,62
2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R$ 785.290,53
2.3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA R$ 785.290,53
2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS R$ 785.290,53
2.3.1.1.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM

REGIME DE CAPITALIZAÇÃO R$ 0,00
2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS

PROGRAMADOS - ASSISTIDOS R$ 0,00
2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS

NÃO-PROGRAMADOS - ASSISTIDOS R$ 0,00
2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER R$ 37.201.726,09
2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA R$ 37.201.726,09
2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS

- PARCELA PATROC. /INSTITUIDOR(ES) R$ 17.983.292,01
2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES R$ 19.218.434,08
2.3.1.1.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM

REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO R$ 0,00
2.3.1.1.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS R$ 0,00
2.3.1.1.02.02.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS

DOS PATROCINADORES R$ 0,00
2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS

DOS PARTICIPANTES R$ 0,00
2.3.1.1.02.03.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM

REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO R$ 0,00
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS R$ 0,00
2.3.1.1.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS

DOS PATROCINADORES R$ 0,00
2.3.1.1.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS

DOS PARTICIPANTES R$ 0,00
2.3.1.1.02.04.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME

DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA R$ 0,00
2.3.1.1.02.05.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME

DE REPARTIÇÃO SIMPLES R$ 0,00
2.3.1.1.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR R$ 0,00
2.3.1.1.03.01.00 (-) SERVIÇO PASSADO R$ 0,00
2.3.1.1.03.01.01 (-) PATROCINADOR(ES) R$ 0,00
2.3.1.1.03.01.02 (-) PARTICIPANTES R$ 0,00
2.3.1.1.03.02.00 (-) DÉFICIT EQUACIONADO R$ 0,00
2.3.1.1.03.02.01 (-) PATROCINADOR(ES) R$ 0,00
2.3.1.1.03.02.02 (-) PARTICIPANTES R$ 0,00
2.3.1.1.03.02.03 (-) ASSISTIDOS R$ 0,00
2.3.1.1.03.03.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS R$ 0,00
2.3.1.1.03.03.01 (+/-) PATROCINADOR(ES) R$ 0,00
2.3.1.1.03.03.02 (+/-) PARTICIPANTES R$ 0,00
2.3.1.1.03.03.03 (+/-) ASSISTIDOS R$ 0,00

(cont.)
2.3.1.3.01 Serviço Passado (-) R$ 0,00
2.3.1.3.02 Déficit Equacionado (-) R$ 0,00
2.3.1.3.03 Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias R$ 0,00
2.4 RESERVAS E FUNDOS R$ 1.898.470,40
2.4.1 EQUILÍBRIO TÉCNICO R$ 0,00
2.4.1.1 RESULTADOS REALIZADOS R$ 0,00
2.4.1.1.01 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO R$ 0,00
2.4.1.1.01.01 Reserva de Contingência R$ 0,00
2.4.1.1.01.02 Reserva para Revisão do Plano R$ 0,00
2.4.1.1.02 DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-) R$ 0,00
2.4.2 FUNDOS R$ 1.898.470,40
2.4.2.1 Programa Previdencial R$ 1.328.965,54
2.4.2.2 Programa Assistencial R$ 0,00
2.4.2.3 Programa Administrativo R$ 569.504,86
2.4.2.4 Programa de Investimentos R$ 0,00
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(cont.)
2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO R$ 0,00
2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS R$ 0,00
2.3.1.2.01.01.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO R$ 0,00
2.3.1.2.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 0,00
2.3.1.2.01.01.02 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO R$ 0,00
2.3.1.2.01.02.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO R$ 0,00
2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR R$ 0,00
2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS R$ 1.898.470,40
2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS R$ 1.328.965,54
2.3.2.1.01.00.00 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR R$ 1.328.965,54
2.3.2.1.02.00.00 REVISÃO DE PLANO R$ 0,00
2.3.2.1.03.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL R$ 0,00
2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINSTRATIVOS R$ 569.504,86
2.3.2.2.01.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA R$ 569.504,86
2.3.2.2.02.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA R$ 0,00
2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS R$ 0,00
2.4.0.0.00.00.00 GESTÃO ASSISTENCIAL R$ 0,00

Os valores apresentados foram obtidos considerando-se:

(1) O Regulamento do Plano de Benefícios da Boticário Prev
vigente em 31 de dezembro de 2009, Plano este que se
encontra em manutenção , e cujas principais
características estão descritas no item “Características do
Plano” do Demonstrativo dos Resultados da Avaliação
Atuarial (DRAA);

(2) Os dados individuais, posicionados em 31/12/2009,
dos participantes e beneficiários do Plano fornecidos pela
Boticário Prev à Mercer que, após a realização de testes
apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com
a entidade, considerou-os adequados para fins desta
avaliação atuarial. Algumas das características da
população avaliada encontram-se no item “Informações
Gerais” do DRAA;

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral
utilizada para a avaliação atuarial deste exercício
objetiva, única e exclusivamente, a identificação e
correção de eventuais distorções na base de dados, não
se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade
das distorções foram detectadas e sanadas,
permanecendo, em qualquer hipótese, com a
Boticário Prev a responsabilidade plena por eventuais
imprecisões existentes na base cadastral.

(3) A avaliação atuarial procedida com base em hipóteses
e métodos atuariais geralmente aceitos, respeitando-se a
legislação vigente, as características da massa de
participantes e o Regulamento do Plano de Benefícios;

(4) Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela
Boticário Prev à Mercer, bem como os valores dos Fundos
Administrativo e Previdencial.

3. Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados

As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas
na apuração do Exigível Atuarial foram:

Taxa real de juros (1) 5,00% a.a.
Projeção de crescimento real de salário (1) Não aplicável
Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS (1) Não aplicável
Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1) 0,00% a.a.
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 1,00000
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 1,00000
Hipótese sobre rotatividade Não aplicável
Tábua de mortalidade geral AT-83
Tábua de mortalidade de inválidos Não aplicável
Tábua de entrada em invalidez Não aplicável

Outras hipóteses biométricas utilizadas Não aplicável

Observações:

(1) O indexador utilizado é o IGP-DI da Fundação Getúlio
Vargas.

Em função do Plano de Benefício estar estruturado na
modalidade de contribuição definida, as hipóteses
apresentadas são utilizadas apenas para fins de
acompanhamento e gerenciamento do plano.

De acordo com a documentação da avaliação atuarial
de 31/12/2006, não identificamos a avaliação do
compromisso relativo ao aporte das contribuições especiais
vincendas, relativas à integralização do serviço passado,
conforme definido em regulamento. O nosso entendimento é
de que, por se tratar de uma integralização de valores ainda
não constituídos nos saldos de conta dos participantes, esse
aporte configura uma parcela de benefício definido do plano,
devendo, portanto, ter seus compromissos e o respectivo
custeio mensurados em avaliação atuarial.

Em função do processo de alteração regulamentar que vem
sendo conduzido pela Boticário Prev, cuja principal
modificação é a exclusão desta parcela mediante quitação
dos valores aos participantes, optamos por não avaliar os
compromissos relativos a esta parcela do Plano, bem como
não mensurar o respectivo custeio. Eventuais quitações de
direito ou pagamentos serão suportadas pelo Fundo
Previdencial.

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta
avaliação atuarial com data-base de 31/12/2009 são
apropriados e atendem à Resolução nº 18 do CGPC, que
estabelece os parâmetros técnico-atuariais para estruturação
de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência
Complementar.

4. Plano de Custeio e Contribuições
para o Exercício de 2010

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, a
Patrocinadora e os participantes deverão efetuar contribuições
para o Plano de Benefícios da Boticário Prev com base nos
seguintes níveis:

Patrocinadora

As Patrocinadoras deverão efetuar contribuições de acordo
com os itens V.2.1 e V.2.2. do Regulamento do Plano, além
da contribuição para cobertura das despesas administrativas,
equivalente a 1,04% da folha salarial dos participantes ativos.

As contribuições totais da Patrocinadora equivalem à taxa
média estimada de 5,53% da folha salarial dos participantes
ativos, na data da avaliação atuarial.

O Fundo de Reversão e o Fundo Administrativo poderão ser
utilizados pela patrocinadora para abater as contribuições
previstas para o exercício.

Participantes Ativos

Os Participantes ativos deverão efetuar contribuições de
acordo com o item V.1.1 do Regulamento do Plano,
equivalente à taxa média estimada de 3,99% da folha salarial
dos participantes ativos, na data da avaliação atuarial.

Participantes Autopatrocinados

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de
suas contribuições, as contribuições que seriam feitas pela
patrocinadora, caso não tivesse ocorrido o Término do Vínculo
Empregatício, destinadas ao custeio de seus benefícios,
acrescidas da taxa de administração correspondente a 1,04%
do Salário da data de desligamento devidamente atualizado.

Participantes em Benefício Proporcional Diferido

Os participantes em BPD terão descontados 2,00% sobre a
totalidade do saldo individual apurado anualmente, para
cobertura das despesas administrativas.
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5. Conclusão

Certificamos que o Plano de Benefícios da Boticário Prev,
relativamente à Patrocinadora Associação O Boticário
está equilibrado, dependendo apenas do pagamento das
contribuições previstas no Plano de Custeio para manter
este equilíbrio.

São Paulo, 24 de Fevereiro de 2010

Mercer Human Resource Consulting Ltda.
Luiz Felipe O. Bruno
MIBA n º 1.414

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos - 2009

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado:
Cledison Aparecido dos Santos   |   CPF: 460.621.909-25   |   Diretor

Alocação dos Recursos da Entidade (em R$)
Segmentos DEZEMBRO/2009 % DEZEMBRO/2008 %
Renda Fixa 26.997.697,60 67,69% 22.086.482,87 74,44%
Renda Variável 12.176.836,90 30,53% 6.876.344,02 23,18%
Empréstimos 708.239,67 1,78% 705.711,65 2,38%
Total 39.882.774,17 100,00% 29.668.538,54 100,00%

Tabela Comparativa dos Limites de Alocação versus
Política de Investimentos e Legislação Vigente

Política de Investimentos Resolução 3792
Segmentos Alocação Atual Mínimo Máximo (Legislação)
Renda Fixa 67,69% 60,00% 80,00% 100,00%
Renda Variável 30,53% 20,00% 40,00% 70,00%

Recursos com Gestão Terceirizada (em R$)
Gestor de Recursos Valor Total %
PROPRIA BOTICARIO 39.174.534,50 100,00%
Total 39.174.534,50 100,00%

Rentabilidade dos Investimentos
da Entidade por Segmento ¹
Segmentos 2009
Renda Fixa 12,97%
Benchmark: 100%(CDI) 9,88%
Renda Variável 81,25%
Benchmark: 100%(IBOVESPA FECHAMENTO) 82,66%
Empréstimos 23,76%
Benchmark: 100%(CDI) 9,88%
Total 28,89%
Meta Atuarial: 100%(IGP-DI + 5%a.a.) 3,49%

1- Esta rentabilidade não reflete a remuneração dos recursos dos participantes, por ser bruta.
Possui como objetivo avaliar os investimentos da Entidade.

Modalidades de Aplicação (em R$)
Renda Fixa 26.997.697,60 Renda Variável 12.176.836,90
Carteira 22.101.246,76 Carteira 187.176,95
Fundos de Investimentos 4.748.549,25 Fundos de Investimentos 11.989.425,95
Valores a Pagar/Receber -2.761,45 Valores a Pagar/Receber 234,00
Caixa (Administrado + Própria) 150.663,04
Empréstimos e Financiamentos 708.239,67
Total do Patrimônio da Entidade 39.882.774,17

Informamos que, em 2009, os resultados apurados nos investimentos dos ativos da
Boticário Prev - Soc de Previdência Privada, estão em consonância com a Política de Investimentos,
aprovada pelo Conselho da Entidade e divulgada aos participantes. A alocação dos ativos entre os
segmentos respeita os limites de aplicação previstos na Resolução CMN nº 3792, de 24/09/2009.

Resumo da Política
de Investimentos - 2010

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado:
Cledison Aparecido dos Santos   |   CPF: 460.621.909-25   |   Diretor

Alocação dos Recursos
Segmento Mínimo Máximo Alvo
Renda Fixa 25,00% 100,00% 68,00%
Renda Variável 0,00% 50,00% 20,00%
Investimentos Estruturados 0,00% 20,00% 10,00%
Empréstimos e Financiamentos 0,00% 5,00% 2,00%

Indexador por Plano/Segmento
Indexador

Segmento Participação % Tipo Taxa de Juros
Renda Fixa 100,00% 100,00% CDI 0,00%
Renda Variável 100,00% 100,00% IBOVESPA FECH 0,00%
Empréstimos 100,00% 130,00% CDI 0,00%
Investimentos 100,00% 100,00% IBOVESPA FECH 0,00%

Controle de Riscos
Tipo Tipo
Risco de Mercado (DNP) X Risco Operacional X
Risco Legal X Risco de Contraparte (Crédito) X
Risco de Liquidez X Outros X

Derivativos
A Entidade aplica em derivativos em conformidade com a Resolução CMN nº 3792 e demais
legislações aplicáveis.

Extrato das Atas de Reuniões
Ordinárias dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal e da Diretoria Executiva da
Boticário Prev

As demonstrações contábeis e os resultados obtidos na Avaliação
Atuarial referentes ao exercício findo em 31/12/2009 foram
devidamente aprovados pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal e pela
Diretoria Executiva da Boticário Prev, em Atas de Reuniões Ordinárias
realizadas em 26 de Março de 2010.

São José dos Pinhais, 26 de Março de 2010

Diretoria Executiva

Fernando Magalhães Modé André Luis Flesch Bretanha Jorge
Presidente da Mesa Secretário da Mesa
e Diretor Superintendente

Diretores

Cledison Aparecido dos Santos Henrique Rubem Adamczyk

Conselho Deliberativo

Artur Noemio Grynbaum André Luis Flesch Bretanha Jorge
Presidente da Mesa Secretário da Mesa
e Conselheiro Presidente

Conselheiros

Israel Henrique S. Feferman Clemilda Fátima de Oliveira

Conselho Fiscal

Miguel Letenski Neto André Luis Flesch Bretanha Jorge
Presidente da Mesa Secretário da Mesa
e Conselheiro Presidente

Conselho Fiscal

Michel Carlos Godoi Luciana Maria Fiori


