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Caro Participante, seja bem-vindo!

Você é o maior parceiro do seu futuro. Participar de um Plano de Previdência Complementar demonstra seu compromisso com uma vida mais
tranquila para você e sua família.

Preparamos este relatório anual para que você possa acompanhar em detalhes o trabalho da Boticário Prev no sentido de ajudá-lo a realizar seus
objetivos. Esse material é a forma de garantir:

Nosso compromisso com a transparência sobre tudo que diz respeito ao seu plano;

Acesso a informações fundamentais, que demonstram a segurança econômico-financeira e atuarial dos benefícios oferecidos pelo plano;

Acesso aos participantes às informações relativas à administração dos planos, protegendo assim seus interesses.

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: seu
investimento em boas mãos.

Confira a rentabilidade dos investimentos acumulada do seu plano, em
comparação com os principais índices econômicos (CDI, Poupança e
INPC) nos últimos 3 anos.

Veja também a evolução do patrimônio nos últimos 3 anos e como
estão distribuídos os participantes do plano.

Distribuição dos diversos tipos de participantes em 31/12/2010
(ativos, assistidos, BPDs e autopatrocinados)

A Boticário Prev em 2010

No ano de 2010 a Boticário Prev completou 15 anos de existência,
fundado em 21 de dezembro de 1995 pela empresa Botica Comercial
Farmacêutica que contava com aproximadamente 100 participantes.

Hoje, 15 anos depois, a Previdência Privada do Grupo Boticário
conta com aproximadamente 1700 participantes, 80% do quadro
funcional do grupo, com um patrimônio acumulado de 48 milhões
de reais. E paga atualmente benefícios de aposentadoria e pensão
para 15 participantes que investiram no Boticário Prev no período em
que trabalharam para o Grupo.

Com uma história de muito sucesso, crescimento e desenvolvimento
de uma estrutura sólida, confiável e rentável a Previdência Privada do
Grupo Boticário obteve uma rentabilidade de 357% nos últimos 10
anos de investimento, enquanto a poupança teve retorno de 124% e
Ibovespa teve 354%.

O regulamento do Boticário Prev foi alterado em 2010 e aprovado
pela portaria nº 536 e publicada no Diário Oficial da União, de
19/07/2010. Todos os ajustes realizados já estão em vigor desde a
data da aprovação.
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Previdência Complementar: o futuro
em suas mãos

O tempo é nosso maior aliado e o futuro é normalmente
influenciado pelas escolhas que fazemos no presente.

O futuro depende das decisões do
presente

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

Quanto antes você iniciar sua poupança, menos
esforço terá que ser feito para atingir seu
objetivo.

Previdência Complementar: você garante o seu futuro e
o País agradece.

Além de garantir o futuro de seus participantes, os recursos das
entidades de previdência são o “motor” do desenvolvimento
econômico em muitos países. O Brasil caminha na mesma direção,
conforme demonstrado pelos números do setor:

Os fundos protegem mais de 6 milhões de brasileiros,
seus dependentes e beneficiários diretos

Administram juntos mais de R$ 510 bilhões, financiando a
atividade econômica privada e investimentos em infra-
estrutura do país

Pagaram a seus participantes em 2010 cerca de R$ 25
bilhões em benefícios

Esse crescimento tem motivado um intenso processo de
profissionalização das entidades de previdência, que vêm alinhando
sua gestão às melhores práticas internacionais, significando:

Sólidos padrões de segurança econômico-financeira e
atuarial

Eficiência na gestão dos recursos

Transparência

Sustentabilidade

Bases legais consolidadas

A Boticário Prev, apoiada nesses princípios de gestão profissional,
dispõe da seguinte estrutura de governança corporativa:

Naturalmente, há fatores em nossa vida financeira que não podemos
influenciar. Contudo, existem decisões que só dependem de nós...
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A Economia em 2010

Apesar do sucesso das medidas tomadas pelas autoridades
monetárias em 2009, e da continuidade dos esforços destes agentes
em 2010, no ano passado foi possível perceber a dificuldade que o
mundo enfrentou para superar as consequências da crise global de
2007/2008. Para as economias emergentes a expectativa é de
crescimento robusto do Produto Interno Bruto (PIB) na maioria dos
casos. Já as economias centrais continuam enfrentando grandes
dificuldades, destacando-se a debilidade do mercado de trabalho
americano e a crise da dívida soberana e fiscal de alguns países da
Zona do Euro.

No Brasil, em 2010 o crescimento do PIB foi de 7,5%, valor muito
acima do padrão de crescimento da nossa economia nas últimas
décadas. No entanto, apesar desta notícia positiva, surgiram diversas
preocupações em relação a pressões inflacionárias, eleições,
desvalorização excessiva do dólar, desequilíbrio das contas externas
entre outros. Ou seja, não foi um ano fácil como pudemos perceber
pelos resultados dos segmentos de renda fixa e principalmente de
renda variável.

Se em 2009 os dois principais índices inflacionários utilizados como
parâmetro pelas entidades de previdência  fecharam em níveis
baixíssimos e o desempenho da renda variável foi muito forte (o
Ibovespa fechou 2009 em 81,76% após a forte queda verificada em
2008), em 2010, o que se verificou foi uma ausência de tendência.
No ano, o principal índice acionário permaneceu praticamente
inalterado, com valorização de apenas 1,04% e ainda com alta
volatilidade durante o período. Por outro lado, o IGP-DI fechou 2010
em 11,31%, lembrando que em 2009 a variação deste índice foi
negativa em 1,44%. O IPCA, utilizado como referência para a
política de juros do Banco Central do Brasil, variou 5,91% no
período, também acima dos 4,31% verificados no ano anterior e
acima da meta do Banco Central, de 4,5%. Estes dados, portanto,
mostram a dificuldade enfrentada pelas entidades de previdência
neste ano que passou.

As complicações enfrentadas pela economia brasileira, no entanto,
não decorrem apenas de um descompasso entre demanda interna
superaquecida e oferta deficiente. É claro que este fator por si só já
exerce pressão sobre a inflação e que as ações do governo certamente
também contribuíram para este processo. Porém, o principal
componente da alta inflacionária no ano foram os alimentos, que
têm subido de preço no mundo todo. As commodities agrícolas têm
se inflacionado em proporção superior à desvalorização do dólar em
relação ao real, isto traz uma pressão extra para a inflação, que
ainda deve ser somada aos choques de oferta devido ao mau tempo
e outros fatores externos que prejudicaram as safras no ano. No
entanto, o relatório trimestral de inflação do Banco Central do Brasil
destacou que o fenômeno que está ocorrendo no momento é mais
generalizado, apesar do peso significativo do setor de alimentos.
Atento a isto, nos últimos meses o Governo tem tomado medidas
alternativas para conter a inflação, como a elevação do compulsório
e medidas restritivas ao crédito, que tem crescido muito e exerce forte
influência sobre a demanda.

Além destas questões, a crise trouxe à tona a dificuldade crescente de
diversos países da Zona do Euro em honrar suas dívidas
governamentais. Este foi o caso de Grécia e Irlanda, que foram
obrigados a promover fortes ajustes fiscais para receber ajuda do
Banco Central Europeu e do FMI para honrar seus compromissos. No
EUA, o FED (Banco Central Americano) tem tomado medidas
ousadas para provocar uma recuperação mais consistente de sua
economia, porém, apesar de agora já ser possível verificar alguma
recuperação, o mercado de trabalho ainda está muito longe dos
patamares pré-crise. Estes foram fatores desestabilizadores do
mercado global que promoveram períodos de forte aversão ao risco
por parte dos investidores globais em 2010. Em uma economia
globalizada como a atual, estes fatores foram determinantes para o
baixo rendimento da renda variável no Brasil neste período.

Para o Boticário Prev, mesmo não sendo o melhor dos anos, foi
possível manter um equilíbrio dos investimentos e aumentar a
diversificação da carteira com visão de um retorno no longo prazo.
Os investimentos estão distribuídos entre os segmentos de Renda fixa
que teve rentabilidade de 12,63%, Renda Variável com rentabilidade
de 10,04%, Investimentos Estruturados, conta com participações em
empresas e aplicações mais arrojadas, com retorno negativo de
10,78% e Carteira de Empréstimos que reverte os juros pagos pelo
participante em lucro para o Plano de Aposentadoria, fechou o ano
com 23,85% de rentabilidade. Assim, no consolidado dos segmentos
a Rentabilidade Global do Boticário Prev fechou 2010 com 9,06% de
ganho, colaborando para acumular nos últimos 10 anos uma
rentabilidade de 357,46% superando todos os índices comparativos
da Carteira de Investimentos.

Para entender os documentos a seguir

Chegou a hora de analisar os documentos referentes ao ano de 2010
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 patrimonial apresenta a posição financeira e
patrimonial da entidade em 31 de dezembro, representando,
portanto, uma posição estática. O ativo é o conjunto de bens,
direitos e aplicações de recursos e o passivo compreende as
obrigações para com os participantes e terceiros;

a demonstração da mutação do ativo líquido consolidada
(DMAL) apresenta a movimentação do ativo líquido da
entidade através das adições (entradas) e deduções (saídas) de
recursos;

a demonstração da mutação do ativo líquido por plano de
benefícios apresenta a movimentação do ativo líquido do
plano de benefícios através das adições (entradas) e deduções
(saídas) de recursos;

a demonstração do ativo líquido por plano de benefícios
(DAL) evidencia a composição do ativo líquido do plano de
benefícios no exercício a que se referir, apresentando saldos de
contas do ativo e passivo;

a demonstração do plano de gestão administrativa
consolidada (DPGA) revela a atividade administrativa da
entidade, apresentando a movimentação do fundo
administrativo através das receitas, despesas e rendimento
obtido no exercício a que se referir;

a demonstração do plano de gestão administrativa por
plano de benefícios apresenta a atividade administrativa da
entidade, relativa a cada plano de benefícios, evidenciando a
movimentação do fundo administrativo existente em cada
plano;

a demonstração das obrigações atuariais do plano de
benefícios (DOAP) evidencia a composição do patrimônio de
cobertura do plano de benefícios no exercício a que se referir,
apresentando o detalhamento das provisões matemáticas e o
equilíbrio técnico;

o demonstrativo 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 fundo 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 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 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 participante 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 patrocinadora 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;
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Balanço Patrimonial (em R$ mil)

2010 2009
ATIVO
DISPONÍVEL  233  151
REALIZÁVEL 47.817  39.756
Gestão Previdencial 64  15
Gestão Administrativa  10  6
Investimentos 47.743  39.735

Títulos Públicos 4.792  6.952

Créditos Privados e Depósitos  22.739  15.150

Ações  402  187

Fundos de Investimento  18.951  16.738

Empréstimos  859  708
PERMANENTE 4  4
Imobilizado  4  4
TOTAL  DO  ATIVO 48.054  39.911
PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL  110  25
Gestão Previdencial 48  4
Gestão Administrativa  56  18
Investimentos 6  3
PATRIMÔNIO SOCIAL  47.944  39.886
Patrimônio de Cobertura do Plano  46.665  37.987

Provisões Matemáticas  46.665  37.987
Benefícios Concedidos  1.368  785
Benefícios a Conceder  45.297  37.202

Fundos  1.279  1.899

Fundos Previdenciais  470  1.329

Fundos Administrativos  809  570
TOTAL  DO  PASSIVO  48.054  39.911

Demonstração da Mutação do Ativo
Líquido (em R$ mil)

DESCRIÇÃO 2010 2009 Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício  39.316  29.289 34,23%
1. Adições 10.632  13.147 -19,13%
(+) Contribuições Previdenciais  6.105  3.839 59,03%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos -

Gestão Previdencial  3.645  8.598 -57,61%
(+) Receitas Administrativas  821  600 36,83%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos -

Gestão Administrativa  61  110 -44,55%

Demonstração da Mutação do Ativo
Líquido por Plano de Benefícios
(em R$ mil)

DESCRIÇÃO 2010 2009 Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício  39.316  29.289 34,23%
1. Adições 10.531  13.007 -19,04%
(+) Contribuições  6.886  4.409 56,18%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos -

Gestão Previdencial  3.645  8.598 -57,61%
2. Destinações (2.712)  (2.980) -8,99%
(-) Benefícios  (1.931)  (2.410) -19,88%
(-) Custeio Administrativo  (781)  (570) 37,02%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)  7.819  10.027 -22,02%
(+/-) Provisões Matemáticas  8.678  10.546 -17,71%
(+/-) Fundos Previdenciais  (859)  (519) 65,51%
4. Operações Transitórias  -  - -
(+/-) Operações Transitórias  -  - -
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)  47.135  39.316 19,89%
C) Fundos não previdenciais  809  570 41,93%
(+/-) Fundos Administrativos  809  570 41,93%

Demonstração do Ativo Líquido por
Plano de Benefícios (em R$ mil)

DESCRIÇÃO 2010 2009 Variação (%)
1. Ativos 47.997  39.893 20,31%

Disponível 229  151 51,66%
Recebível 872  584 49,32%
Investimento  46.896  39.158 19,76%

Títulos Públicos  4.707  6.849 -31,27%
Créditos Privados e Depósitos  22.336  14.925 49,65%
Ações 395  185 113,51%
Fundos de Investimento  18.614  16.491 12,87%
Empréstimos  844  708 19,21%

2. Obrigações 53  7 657,14%
Operacional  53  7 657,14%

3. Fundos não Previdenciais  809  570 41,93%
Fundos Administrativos  809  570 41,93%

4. Resultados a Realizar  -  - -
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)  47.135  39.316 19,89%

Provisões Matemáticas  46.665  37.987 22,84%
Fundos Previdenciais  470  1.329 -64,64%

a política 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 Previc, que tem
como uma de suas principais missões, proteger os interesses dos
participantes.

(cont.)
2. Destinações  (2.813)  (3.120) -9,84%
(-) Benefícios  (1.931)  (2.410) -19,88%
(-) Despesas Administrativas  (643)  (471) 36,52%
(-) Resultado Negativo dos Investimentos -

Gestão Administrativa  (239)  (239) -
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)  7.819  10.027 -22,02%
(+/-) Provisões Matemáticas  8.678  10.546 -17,71%
(+/-) Fundos Previdenciais  (859)  (519) 65,51%
4. Operações Transitórias  -  - -
(+/-) Operações Transitórias  -  - -
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)  47.135  39.316 19,89%
C) Fundos não previdenciais  809  570 41,93%
(+/-) Fundos Administrativos  809  570 41,93%
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Demonstração do Plano de Gestão
Administrativa Consolidada
(em R$ mil)

DESCRIÇÃO 2010 2009 Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior  570  331 72,21%
1. Custeio da Gestão Administrativa  882  710 24,23%

1.1. Receitas  882  710 24,23%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial  781  570 37,02%
Custeio Administrativo dos Investimentos  40  30 33,33%
Resultado Positivo dos Investimentos  61  110 -44,55%

2. Despesas Administrativas  643  471 36,52%
2.1. Administração Previdencial  520  442 17,65%

Treinamentos/congressos e seminários  10  - -
Viagens e estadias  6  - -
Serviços de terceiros  455  390 16,67%
Despesas gerais  13  52 -75,00%
Outras Despesas  36  - -

2.2. Administração dos Investimentos  123  29 324,14%
Serviços de terceiros  117  23 408,70%
Despesas gerais  -  6 -
Outras Despesas  6  - -

3. Resultado Negativo dos Investimentos  -  - -
4. Sobra/Insuficiência da Gestão

Administrativa (1-2-3)  239  239 -
5. Constituição/Reversão do Fundo

Administrativo (4)  239  239 -
6. Operações Transitórias  -  - -
B) Fundo Administrativo do Exercício

Atual (A+5+6)  809  570 41,93%

Demonstração do Plano de Gestão
Administrativa por Plano de Benefícios
(em R$ mil)

DESCRIÇÃO 2010 2009 Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior  570  331 72,21%
1. Custeio da Gestão Administrativa  882  710 24,23%

1.1. Receitas  882  710 24,23%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial  781  570 37,02%
Custeio Administrativo dos Investimentos  40  30 33,33%
Resultado Positivo dos Investimentos  61  110 -44,55%

2. Despesas Administrativas  643  471 36,52%
2.1. Administração Previdencial  520  442 17,65%

2.1.1 Despesas Comuns  -  - -
2.1.2. Despesas Específicas  520  442 17,65%

Treinamentos/congressos e seminários  10  - -
Viagens e estadias  6  - -
Serviços de terceiros  455  390 16,67%
Despesas gerais  13  52 -75,00%
Outras Despesas  36  - -

2.2. Administração dos Investimentos  123  29 324,14%
2.2.1 Despesas Comuns  -  - -
2.2.2 Despesas Específicas  123  29 324,14%

Serviços de terceiros  117  23 408,70%
Despesas gerais  -  6 -
Outras Despesas  6  - -

3. Resultado Negativo dos Investimentos  -  - -
4. Sobra/Insuficiência da Gestão

Administrativa (1-2-3)  239  239 -
5. Constituição/Reversão do Fundo

Administrativo (4)  239  239 -
6. Operações Transitórias  -  - -
B) Fundo Administrativo do Exercício

Atual (A+5+6)  809  570 41,93%

Demonstração das Obrigações
Atuariais do Plano de Benefícios
(em R$ mil)

DESCRIÇÃO 2010 2009 Variação (%)
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)  46.665  37.987 22,84%
1. Provisões Matemáticas  46.665  37.987 22,84%

1.1. Benefícios Concedidos  1.368  785 74,27%
Contribuição Definida  1.368  785 74,27%

1.2. Benefício a Conceder  45.297  37.202 21,76%
Contribuição Definida  45.297  37.202 21,76%

Saldo de contas - parcela
patrocinador(es)/instituidor(es)  23.402  17.983 30,13%
Saldo de contas - parcela participantes  21.895  19.219 13,92%

2. Equilíbrio Técnico  -  - -

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro
de 2010 e de 2009 (em R$ mil)

1. Contexto operacional

A Boticário Prev - Sociedade de Previdência Privada
“Entidade” é uma Entidade Fechada de Previdência
Complementar (EFPC), sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica de direito privado, nos termos do artigo 5º, Item II, da
Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, revogada pela Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001.

O funcionamento da Entidade foi autorizado pela Portaria nº
2.857 do Ministério da Previdência Social– MPS por prazo
indeterminado em 12 de dezembro de 1995.

A Boticário Prev possui autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, tendo por objetivo complementar os benefícios
assegurados pela previdência social oficial, sendo
patrocinada pelas seguintes empresas:

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

Nexus Investimentos e Participações Ltda.

GKDS Assessoramento em Produtos de Beleza Ltda.

No Diário Oficial da União de 30 de setembro de 2010,
foram publicadas as Portaria nº 769 e 770, de 29 de setembro
de 2010, aprovando oficialmente os Convênios de Adesão da
Nexus Investimentos e Participações Ltda. e da GKDS
Assessoramento em Produtos de Beleza Ltda. na qualidade de
patrocinadoras do Plano Boticário Prev administrado pelo
Boticário Prev - Sociedade de Previdência Privada.

A Boticário Prev possui apenas um plano de benefícios na
modalidade Contribuição Definida denominado Plano de
Benefícios do Boticário Prev (CNPB nº 1995.0036-38).

A Boticário Prev possuía em 31 de dezembro de 2010 e 2009
as seguintes quantidades de participantes:

Quantidade
31/12/2010 31/12/2009

Ativos 1.761 1.251
Assistidos 15 11

1.776 1.262
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2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em
atendimento às disposições legais dos órgãos normativos e
reguladores das atividades das entidades fechadas de
previdência complementar, especificamente a Resolução
CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, alterada pela
Resolução CNPC nº 1, de 3 de março de 2011,Instrução SPC
nº 34, de 24 de setembro de 2009, Resolução do Conselho
Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de janeiro de 2010,
que aprova a NBC TE 11, e as práticas contábeis brasileiras.
Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de
ativos e passivos de curto prazo e de longo prazo, nem a
apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa. A estrutura
da planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo
operacional de longo prazo da sua atividade, de forma que a
apresentação de ativos e passivos, observadas as gestões
previdencial, assistencial e administrativa e o fluxo dos
investimentos, proporcione informações mais adequadas,
confiáveis e relevantes do que a apresentação em circulante e
não circulante, em conformidade com o item 63 da NBC T
19.27.

A sistemática introduzida pelos órgãos normativos apresenta,
além das características já descritas, a segregação dos
registros contábeis em três gestões distintas (Previdencial,
Assistencial e Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que
é comum às Gestões Previdencial e Administrativa, segundo a
natureza e a finalidade das transações.

Devido às alterações ocorridas a partir de 2010 nas práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades
reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC, foi realizada a adequação das
demonstrações de 2009 ao novo padrão contábil para fins de
comparabilidade.

3. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão
resumidas a seguir:

a) Registro das Adições, Deduções, Receitas, Despesas,
Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações
Negativas

As Adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e
Despesas da Gestão Administrativa, as Rendas/Variações
Positivas e Deduções/Variações Negativas do Fluxo de
Investimento, são escrituradas pelo regime contábil de
competência de exercícios.

As Rendas/Variações Positivas de dividendos,
bonificações e juros sobre capital próprio recebidos em
dinheiro, decorrentes de investimentos em ações, são
reconhecidas após a publicação da decisão da
Assembléia Geral dos Acionistas das empresas investidas.

As contribuições dos autopatrocinados são registradas
pelo regime de caixa, por ocasião do recebimento
conforme prazo previsto no regulamento do plano de
benefícios.

b) Provisões Matemáticas e Fundos da Gestão
Previdencial

São apurados com base em cálculos atuariais, procedidos
por atuários contratados pela entidade e representam os
compromissos acumulados no encerramento do exercício,
quanto aos benefícios concedidos e a conceder aos
participantes ou seus beneficiários.

c) Estimativas Atuariais e Contábeis

As estimativas atuariais e contábeis foram baseadas em
fatores objetivos que refletem a posição em 31 de
dezembro de 2010 e 2009, com base no julgamento da
administração para determinação dos valores adequados
a serem registrados nas demonstrações contábeis. Os
itens significativos sujeitos às referidas estimativas
incluem as provisões matemáticas, calculadas
atuarialmente por profissional externo.

d) Operações Administrativas

Em conformidade com a Resolução CGPC nº 28, de 26
de janeiro de 2009, alterada pela Resolução CNPC nº 1,
de 3 de março de 2011 e Instrução SPC nº 34, de 24 de
setembro de 2009, os registros das operações
administrativas são efetuados através do Plano de Gestão
Administrativa – PGA.

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas
(Previdencial, Investimentos e Diretas), deduzidas das
despesas específicas da administração previdencial e dos
investimentos, sendo as sobras ou insuficiências
administrativas alocadas ou revertidas ao Fundo
Administrativo. O saldo do Fundo Administrativo é
segregado por plano de benefício previdencial, não
caracterizando obrigações ou direitos aos patrocinadores,
participantes e assistidos dos planos.

As receitas administrativas do Boticário Prev são
debitadas aos Planos Previdenciais em conformidade
com o plano de custeio vigente.

Para a determinação do saldo do Fundo Administrativo
do plano o Boticário Prev utiliza o seguinte critério:

Receitas: alocadas diretamente a cada plano que as
originou, sendo utilizadas as fontes de custeio
previdencial e investimentos;

Despesas Específicas: alocadas diretamente ao plano
que as originou;

As fontes de custeio da Gestão Administrativa obedecem
às determinações contidas no Regulamento do PGA,
aprovado pelo Conselho Deliberativo do Boticário Prev,
e estão em conformidade com a Resolução CGPC nº 29,
datada de 31 de agosto de 2009.

e) Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa – PCLD

A provisão para perdas prováveis na realização dos ativos
é constituída com base no valor vencido, conforme o
número de dias de atraso, atendendo ao disposto no Item
11, Anexo “A” da Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro
de 2009.

Na constituição da provisão referente aos direitos
creditórios de liquidação duvidosa são adotados os
seguintes percentuais sobre os valores dos créditos
vencidos e vincendos:

25% (vinte e cinco por cento) para atrasos entre 61
(sessenta e um) e 120 (cento e vinte) dias;

50% (cinqüenta por cento) para atrasos entre 121
(cento e vinte e um) e 240 (duzentos e quarenta) dias;

75% (setenta e cinco por cento) para atrasos entre
241 (duzentos e quarenta e um) e 360(trezentos e
sessenta) dias; e

100% (cem por cento) para atrasos superiores a 360
(trezentos e sessenta) dias.

A constituição da provisão para créditos de liquidação
duvidosa decorrentes de contribuições previdenciais em
atraso deve incidir somente sobre o valor das parcelas
vencidas.

f) Realizável

Gestão Previdencial

O realizável previdencial é apurado em
conformidade com o regime de competência,
estando representado pelos valores e pelos direitos
da Entidade, relativos às contribuições das
patrocinadoras e dos participantes.

Gestão Administrativa

O realizável da gestão administrativa é apurado em
conformidade com o regime de competência,
estando representado pelos valores a receber
decorrentes de operações de natureza administrativa.
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Fluxo dos Investimentos

Em atendimento à Resolução do CGPC nº 4, de 30
de janeiro de 2002, os títulos e valores mobiliários
devem ser classificados em duas categorias, a saber:

i. Títulos para negociação - títulos e valores
mobiliários adquiridos com o propósito de serem
freqüentemente negociados. São contabilizados
pelo custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de
mercado, com os ganhos e as perdas não
realizadas reconhecidos no resultado do exercício.

ii. Títulos mantidos até o vencimento - títulos e
valores mobiliários com vencimentos superiores a
12 (doze) meses da data de aquisição, os quais a
entidade mantém interesse e capacidade
financeira de manter até o vencimento, sendo
classificados como de baixo risco por agência de
risco do país, e que serão avaliados pela taxa de
rendimentos intrínseca dos títulos, ajustados pelo
valor de perdas permanentes, quando aplicável.

Os investimentos da Entidade estão registrados pelo
custo, acrescido dos rendimentos auferidos de forma
pro rata até a data de encerramento do Balanço e
deduzidos, quando aplicável, das provisões para
perdas. As Rendas/Variações Positivas e Deduções/
Variações Negativas da carteira são apropriadas em
contas específicas diretamente vinculadas à
modalidade de aplicação.

As aplicações em ações são contabilizadas pelo
custo de aquisição, acrescido das despesas de
corretagem e outras taxas incidentes, sendo avaliadas
pelo valor de mercado, considerando-se a cotação
de fechamento do mercado do último dia do mês em
que a ação foi negociada em Bolsa de Valores,
conforme passou a determinar a Resolução CGPC
nº 25, de 30 de junho de 2008. Em caso de não
haver negociação nos últimos seis meses, a
avaliação é efetuada pelo valor patrimonial da
ação, deduzidas as provisões para perdas, quando
aplicável.

As operações de empréstimos estão demonstradas
pelos valores originais das concessões por meio de
instrumento particular, acrescidos dos 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.

g) Permanente

Imobilizado

Os itens que compõem o Imobilizado são
depreciados pelo método linear de acordo com a
vida útil do bem, estimada na data da aquisição, à
seguinte alíquota anual:

Descrição Alíquota Anual
Móveis, Utensílios, Máquinas e Equipamentos de Uso 10%

h) Exigível Operacional

São registrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridas, estando
representados pelas obrigações decorrentes de direito a
benefícios pelos participantes, salários dos empregados
da Entidade, prestação de serviços por terceiros,
investimentos, operações com participantes e obrigações
fiscais.

Imposto de Renda

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.

PIS e COFINS

Calculados pelas alíquotas de 0,65% e 4%,
respectivamente sobre as receitas administrativas
conforme Anexo III da Instrução Normativa nº 247,
de 21 de novembro de 2002 (receita bruta excluída,
entre outros, pelos rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas a pagamento 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).

4. Disponível

Registra as disponibilidades existentes em bancos,
reconhecidas por seus valores em moeda nacional.

2010 2009
HSBC 156 88
Itaú-Unibanco S/A. 77 63

233 151

5. Realizável – gestão previdencial

Registra os valores a receber das patrocinadoras, dos
participantes e autopatrocinados relativos às contribuições
mensais.

a) Contribuições do mês

Refere-se a valores de contribuições previdenciais normais
e extraordinárias mensais devidas pelos patrocinadores,
participantes e autopatrocinados.

2010 2009
Patrocinadores 59 11
Participantes 4 3
Autopatrocinados 1 1

64 15
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6. Realizável – gestão administrativa

Registra os valores a receber decorrentes de operações da
Gestão Administrativa.

a) Contribuições para custeio

Refere-se a valores a receber relativos às contribuições
para o custeio administrativo devidas pelos
patrocinadores, previstas na avaliação atuarial.

2010 2009
Patrocinadores 1 -

b) Participação no Plano de Gestão Administrativa – PGA

Refere-se a participação do plano de benefícios
previdencial no fundo administrativo registrado no Plano
de Gestão Administrativa – PGA.

2010 2009
Plano de Benefícios 809 570

c) Outros Realizáveis

Refere-se ao direito da Entidade recuperar valores
decorrentes a recolhimento de impostos a maior, e valores
a receber por prestadores de serviços a título de
reembolso.

2010 2009
PIS e COFINS 2 2
Prestadores de Serviços 7 4

9 6

7. Realizável – investimentos
Composição da Carteira

2010 2009
Investimentos 47.743 39.735
Títulos Públicos 4.792 6.952
Títulos Públicos Federais 4.792 6.952
Notas do Tesouro Nacional 4.792 4.414
Letras do Tesouro Nacional - 2.538
Créditos Privados e Depósitos 22.739 15.150
Instituições Financeiras 21.026 6.309
Certificados de Depósitos Bancários 11.749 6.309
Letras Financeiras 9.277 -
Companhias Abertas 1.713 8.841
Debêntures não Conversíveis 1.377 8.523
Certificados de Recebíveis Imobiliários 336 318
Ações 402 187
Companhias Abertas 402 187
Fundos de Investimento 18.951 16.738
Referenciado 24 2.994
Renda Fixa 3.074 -
Ações 6.924 7.265
Multimercado 2.809 1.151
Direitos Creditórios 2.381 1.678
Participações 3.209 3.650
Imobiliário 530 -
Empréstimos e Financiamentos 859 708
Empréstimos 859 708

Considerando as disposições da Resolução CGPC nº 4/
2002, a Entidade classificou toda a sua carteira de títulos
e valores mobiliários na categoria “Tiítulos para
Negociação”, com o propósito de serem negociados,
independentemente do prazo com relação da data de
aquisição, os quais são avaliados mensalmente ao valor
de mercado e seus efeitos reconhecidos no resultado do
exercício.

As ações estão custodiadas na Bolsa de Valores de São
Paulo (BOVESPA), enquanto que os demais valores
mobiliários encontram-se custodiados por meio de
instituição financeira encarregada pela administração e
gestão da carteira de investimentos.

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.

Ações

Tipo 2010 2009
Companhias Abertas 402 187
Gerdau Met PN 24 31
Magnesita  AS ON 57 81
Petrobrás PN 277 37
Vale do Rio Doce PNA 44 38

Composição por Prazo de Vencimento

2010 2009
Valor de Valor de Valor de Valor de

Descrição Vencimento Custo Mercado Custo Mercado
Investimentos 46.482 46.482 38.840 38.840
Títulos Públicos Federais 4.792 4.792 6.952 6.952
Notas do Tesouro Nacional –
NTN-B Acima de 4 anos 4.792 4.792 4.414 4.414
Letras do Tesouro Nacional Até 1 ano - - 2.538 2.538
Créditos Privados e Acima de
Depósitos 4 anos 22.739 22.739 15.150 15.150
Instituições Financeiras 9.277 9.277 6.308 6.308
Certificados de Depósitos Bancários - - 6.308 6.308
Banco Itaú Até 1 ano - - 6.308 6.308
Letras Financeiras 9.277 9.277 - -

Até 3 anos 3.097 3.097 - -
Acima de 4 anos 6.180 6.180 - -

Companhias Abertas 13.462 13.462 8.842 8.842
Debêntures Não-Conversíveis 13.126 13.126 8.524 8.524

Até 1 ano 2.051 2.051 2.362 2.362
Até 3 anos 8.551 8.551 4.357 4.357

Acima de 4 anos 2.524 2.524 1.805 1.805
Certificados de Recebíveis Imobiliários 336 336 318 318

Acima de 4 anos 336 336 318 318
Fundos de Investimento 18.951 18.951 16.738 16.738
Referenciado 24 24 2.994 2.994
Itaú Soberano Referenciado DI Sem vencto 24 24 2.994 2.994
Renda Fixa 3.074 3.074 - -
BGT Pactual Mark FI Sem vencto 3.074 3.074 - -
Ações 6.924 6.924 7.265 7.265
Fama Future Value Sem vencto 724 724 653 653
Fama Future Watch FI Sem vencto 3.325 3.325 4.253 4.253
FDO Fator Sinerg IV Sem vencto 765 765 659 659
IP Part Instit Fia Sem vencto 2.110 2.110 1.700 1.700
Multimercado 2.809 2.809 1.151 1.151
Advis Enduro FIC FIM Sem vencto 527 527 - -
HG Fama Priv Equity Sem vencto 1.230 1.230 1.151 1.151
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(cont.)
Claritas Instit FIM Sem vencto 1.052 1.052 - -
Direitos Creditórios 2.381 2.381 1.678 1.678
FIDC Caixa Pactual Sem vencto 290 290 624 624
FIDC CEEE IV-D Sem vencto 283 283 296 296
FIDC Mer Monsanto SE Sem vencto 1.104 1.104 - -
FIDC Omni Veículos V Sem vencto 343 343 557 557
FIDC Verax II 4 Sem vencto 44 44 201 201
Mult BVA Mast II Sen Sem vencto 317 317 - -
Participações 3.209 3.209 3.650 3.650
Kinea I R EST EQ FIP Sem vencto 390 390 77 77
BRZ ALL FIP Sem vencto 1.435 1.435 1.544 1.544
MAG FIP Sem vencto 1.384 1.384 2.029 2.029
Imobiliário Sem vencto 530 530 - -
RB Desen Residencial II Sem vencto 530 530 - -

8. Permanente

Em 31 de dezembro, o permanente possui a seguinte
composição:

2010 2009
Permanente 4 4
Imobilizado 4 4
Máquinas e Equipamentos 4 4
Custo 4 4
(-) Depreciação - -

9. Exigível operacional

Os compromissos do Exigível Operacional são assim
demonstrados:

Gestão Previdencial

2010 2009
48 4

Benefícios a Pagar - 2
Resgates - 2
Retenções a Recolher 3 1
Imposto de Renda 3 1
Outras Exigibilidades 45 1
Contribuições Recebidas a Maior 45 1

Gestão Administrativa

2010 2009
56 18

Contas a Pagar 52
Prestadores de Serviços 52 15
Auditorias 50 15
Fornecedores 2 -
Retenções a Recolher 4 3
PIS/COFINS 4 3

Investimentos

2010 2009
5 3

Empréstimos 2 -
Concessões a Pagar 2 -
Relacionados com o Disponível 3 3
Ingressos não Identificados 3 3

10. Critério de rateio das despesas
administrativas

As despesas administrativas são alocadas exclusiva e
diretamente na gestão e no Plano que originaram sem
nenhuma forma de rateio.

11. Critério para constituição e reversão
dos fundos previdenciais

O Fundo Previdencial é composto pelas parcelas de
contribuição da patrocinadora que não foram utilizadas para
o pagamento de benefícios em função das condições de
elegibilidade e tipo de benefício pago ao participante no
momento de seu desligamento. Este fundo tem a finalidade
de maximizar a segurança dos benefícios previstos no Plano,
podendo ser utilizado pela Patrocinadora, para financiar
contribuições devidas no exercício de 2011, de acordo
com as regras estabelecidas pelo Conselho Deliberativo.

12. Patrimônio de cobertura do plano -
provisões matemáticas

As provisões matemáticas foram determinadas em bases
atuariais, segundo cálculos efetuados pela Mercer, contratada
pelo Boticário Prev, e representam os compromissos
acumulados no encerramento do exercício, oriundos de
benefícios concedidos e a conceder a participantes, assistidos
e seus beneficiários.

A movimentação das provisões matemáticas durante o
exercício de 2010 pode ser resumida como segue:

1º janeiro Constituição/ 31 dezembro
de 2010 Reversão de 2010

Patrimônio Social 39.886 8.058 47.944
Patrimônio de Cobertura do Plano 37.987 8.678 46.665
Provisões Matemáticas 37.987 8.678 46.665
Benefícios Concedidos 785 583 1.368

Contribuição Definida 785 583 1.368
Saldo de Contas dos Assistidos 785 583 1.368

Benefícios a Conceder 37.202 8.095 45.297

Contribuição Definida 37.202 8.095 45.297
Saldo de Contas- Parcela
Patroc./Instituidores 17.983 5.419 23.402
Saldo de Contas- Parcela
Participantes 19.219 2.676 21.895

Fundos
Fundos Previdenciais 1.329 (859) 470

Reversão de Saldo por
Exigência Regulamentar 1.329 (859) 470

Fundos Administrativos 570 239 809

Plano de Gestão Administrativa 570 239 809
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13. Hipóteses e métodos atuariais

As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na
apuração do Patrimônio Social foram:

Taxa real anual de juros (1) 5,0% ao ano

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1) 0% ao ano

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 1,0

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 1,0

(1) O indexador utilizado é o IGP-M – Fundação Getúlio Vargas.

(2) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pelas patrocinadoras
levando em consideração a expectativa de reajustes salariais de longo prazo.

O cálculo atuarial das provisões matemáticas tem por base o
“Método de Capitalização Individual” para avaliação de
todos os benefícios do plano, exceto a avaliação do aporte
das contribuições especiais vincendas, conforme definido em
regulamento, que foi avaliado pelo método agregado.

14. Apresentação dos efeitos da consolidação

O quadro a seguir apresenta as contas contábeis utilizadas e
os respectivos valores relativos à consolidação do Balanço
Patrimonial em 31 de dezembro de 2010:

Código Conta Valor
1.2.2.3.00.00.00 Participação no Plano de Gestão Administrativa 809

Plano de Benefícios da Boticário Prev 809
2.3.2.2.02.00.00 Participação no Fundo Administrativo do PGA 809

Plano de Benefícios da Boticário Prev 809

15. Fatos relevantes
Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009

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 Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC 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 passam a
ser escrituradas no Plano de Gestão Administrativa –
PGA, o qual deve 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.

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

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

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

Instrução Normativa SPC n° 34 de 24 de setembro
de 2009

Conforme estabelecido no artigo 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.

Resolução CNPC nº 1, de 3 de março de 2011

Em 16 de março de 2011, foi publicada a Resolução
CNPC nº 1 que aprovou alterações nos Anexos B e C
da Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009.

Esta Resolução dispõe sobre os modelos e as instruções
de preenchimento das demonstrações contábeis,
e também trata do prazo de envio dos balancetes
obrigatórios, os quais passarão a ser consolidados
trimestralmente para o envio ao órgão fiscalizador.

As alterações tratadas na Resolução entram em vigor a
partir da data da publicação, com exceção do prazo dos
balancetes que entra em vigor a partir do 2º trimestre
civil.

Resolução CNPC nº 2, de 3 de março de 2011

Em 3 de março de 2011, o Conselho Nacional de
Previdência Complementar, aprovou alterações na
Resolução CGPC nº 23, de 6 de dezembro de 2006.

As alterações referem-se aos procedimentos a serem
observados pelas entidades fechadas de previdência
complementar na divulgação de informações aos
participantes e assistidos dos planos de benefícios de
caráter previdenciário.

A Resolução foi publicada no DOU em 16 de março
de 2011 e entrou em vigor na data da publicação.

Envio das Demonstrações Contábeis à
Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC

Conforme estabelecido no artigo 3º da Resolução CGPC
nº 28, foi divulgado o manual de orientações técnicas
que estabelece os procedimentos para o envio das
Demonstrações Contábeis.

De acordo com o manual, a partir do encerramento do
exercício de 2010 as Demonstrações Contábeis, Pareceres
e Atas deverão ser encaminhadas à PREVIC através do
Sistema de Captação de Dados - SICADI.

Somente os arquivos do Parecer dos Auditores, Conselho
Fiscal e manifestação do Conselho Deliberativo com
aprovação das Demonstrações deverão ser
disponibilizados incluindo as rubricas e assinaturas.
Os arquivos das Demonstrações e Notas Explicativas
não possuem esta obrigatoriedade, podendo ser enviados
somente o seu conteúdo.

As vias originais das Demonstrações Contábeis deverão
ser assinadas e rubricadas, devendo permanecer na
Entidade.

Diretoria

Fernando Magalhães Mode
Diretor Superintendente
CPF: 160.269.788-44

Contador Responsável

João Batista Borges Martins
Contador
CPF: 297.369.238-51
CRC: 1 SP 256001/O-2
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Parecer dos Auditores Independentes

Aos Administradores, Participantes e Patrocinadoras
Boticário Prev - Sociedade de Previdência Privada

Examinamos as demonstrações contábeis da Boticário Prev -
Sociedade de Previdência Privada (Entidade), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas
demonstrações do ativo líquido, das mutações do ativo líquido e do
plano de gestão administrativa e das obrigações atuariais para o
exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre demonstrações
contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades
reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC, e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de
distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis da Entidade para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também,
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração,
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da  Boticário Prev - Sociedade de
Previdência Privada em 31 de dezembro de 2010 e o desempenho de
suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades
reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC.

Curitiba, 28 de março de 2011

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 “F” PR

Mario Miguel Tomaz Tannhauser Junior
Contador CRC 1SP217245/O-8 “S” 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 2010.

2. Posição das Provisões Matemáticas

Certificamos que, em 31 de dezembro de 2010, a composição
do Patrimônio de Cobertura do Plano e dos Fundos, de
acordo com o Plano de Contas previsto na Resolução
nº 28,de 26/01/2009 e Instrução nº 34, de 24/09/2009,
é a seguinte:

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL R$ 47.943.942,32
2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO PARA COBERTURA DO PLANO R$ 46.664.823,99
2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS R$ 46.664.823,99
2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R$ 1.367.984,76
2.3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA R$ 1.367.984,76
2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS R$ 1.367.984,76
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$ 45.296.839,23
2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA R$ 45.296.839,23
2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA

PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES) R$ 23.402.414,38
2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES R$ 21.894.424,85
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
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$ 1.279.118,33
2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS R$ 470.458,83
2.3.2.1.01.00.00 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR R$ 470.458,83
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
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(cont.)
2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINSTRATIVOS R$ 808.659,50
2.3.2.2.01.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA R$ 808.659,50
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 2010, 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 30/09/2010, 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 da Provisão Matemática 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-M 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.

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta
avaliação atuarial com data base de 31/12/2010 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 2011

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 1,01% da folha salarial dos participantes ativos.

As contribuições totais da Patrocinadora equivalem à taxa
média estimada de 4,76% 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 3,96% 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 1,01%
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.

6. Conclusão

Certificamos que o Plano de Benefícios da Boticário Prev,
relativamente as Patrocinadoras relacionadas acima está
equilibrado, dependendo apenas do pagamento das
contribuições previstas no Plano de Custeio para manter este
equilíbrio.

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2011

Mercer Human Resource Consulting Ltda.

Atuário – Luiz Felipe Ortega Bruno MIBA n º 1.414
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Resumo do Demonstrativo
de Investimentos - 2010

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado:
CLEDISON APARECIDO DOS SANTOS| CPF: 460.621.909-25| Cargo: Diretor AETQ

Alocação dos Recursos da Entidade (em R$)
Segmentos DEZEMBRO/2010 % DEZEMBRO/2009 %
Renda Fixa 34.289.880,11 71,48% 26.997.697,60 67,69%
Renda Variável 7.325.900,83 15,27% 12.176.836,90 30,53%
Investimentos Estruturados 5.496.234,84 11,46% 0,00 0,00%
Empréstimos 859.040,84 1,79% 708.239,67 1,78%
Total 47.971.056,62 100,00% 39.882.774,17 100,00%

Alocação dos Recursos do Plano de Benefício da
Entidade (em R$): Plano de Benefícios
Segmentos DEZEMBRO/2010 % DEZEMBRO/2009 %
Renda Fixa 33.681.421,26 71,48% 26.997.697,60 67,69%
Renda Variável 7.195.905,94 15,27% 12.176.836,90 30,53%
Investimentos Estruturados 5.398.706,57 11,46% 0,00 0,00%
Empréstimos 843.797,54 1,79% 708.239,67 1,78%
Total 47.119.831,31 100,00% 39.882.774,17 100,00%

Alocação dos Recursos do Plano de Gestão
Administrativa (em R$): PGA
Segmentos DEZEMBRO/2010 % DEZEMBRO/2009 %
Renda Fixa 608.458,85 71,48% 0,00 0,00%
Renda Variável 129.994,89 15,27% 0,00 0,00%
Investimentos Estruturados 97.528,27 11,46% 0,00 0,00%
Empréstimos 15.243,30 1,79% 0,00 0,00%
Total 851.225,31 100,00% 0,00 0,00%

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

Política de Invest. Resolução 3792
Segmentos Alocação Atual Mínimo Máximo (Legislação)
Renda Fixa 71,48% 25,00% 100,00% 100,00%
Renda Variável 15,27% 0,00% 50,00% 70,00%
Investimentos Estruturados 11,46% 10,00% 50,00% 11,00%
Empréstimos 1,79% 0,00% 5,00% 15,00%

Recursos com Gestão Terceirizada (em R$)
Gestor de Recursos Valor Total %
ADMNISTRAÇÃO PRÓPRIA 46.884.363,07 100,00%

Total 46.884.363,07 100,00%

Rentabilidade dos Investimentos
da Entidade por Segmento ¹
Segmentos 2010
Renda Fixa 12,63%
Benchmark: 100% CDI 9,75%
Renda Variável 10,04%
Benchmark:  100% IBOVESPA 1,04%
Investimentos Estruturados -10,78%
Benchmark:  100% IBOVESPA 1,04%
Empréstimos 23,85%
Benchmark:  130% CDI 12,85%
Total 9,06%
Meta Atuarial (IGP-DI + 5% a. a.) 16,87%

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

2 - Benchmark: Termo para índice que serve como parâmetro para comparação dos investimentos.

Custos Relacionados a Gestão dos Recursos (em R$)
Tipo Acumulado 2010
Taxa de Administração 200.503
Consultoria 83.331
Taxa de Custódia 25.341
PIS/COFINS 1.915
SELIC 1.186
CETIP 7.699
Treinamentos 500
Corretagem 4.096
TOTAL 324.571

Modalidades de Aplicação (em R$)
Plano de

Entidade Benefícios  PGA
Renda Fixa 34.289.880,11 33.681.421,26 608.458,85
Carteira 27.531.527,42 27.042.992,56 488.534,86
Fundos de Investimentos 6.530.699,99 6.414.815,59 115.884,40
Valores a Pagar/Receber -5.554,72 -5.456,15 -98,57
Caixa (Administrado + Própria) 233.207,42 229.069,27 4.138,15
Renda Variável 7.325.900,83 7.195.905,94 129.994,89
Carteira 402.295,89 395.157,33 7.138,56
Fundos de Investimentos 6.923.604,94 6.800.748,61 122.856,33
Valores a Pagar/Receber
Investimentos Estruturados 5.496.234,84 5.398.706,57 97.528,27
Empréstimos 859.040,84 843.797,54 15.243,30
Total do Patrimônio da Entidade 47.971.056,62 47.119.831,31 851.225,31

Informamos que, em 2010, 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.
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Resumo da Política
de Investimentos - 2011

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado:
CLEDISON APARECIDO DOS SANTOS| CPF: 460.621.909-25| Cargo: Diretor AETQ

Plano de Benefícios Boticário Prev

Plano de Gestão Administrativa

Alocação dos Recursos
Segmento Mínimo Máximo Alvo
Renda Fixa 50,00% 100,00% 66,00%
Renda Variável 10,00% 50,00% 17,50%
Empréstimos e Financiamentos 1,00% 5,00% 2,00%
Investimentos Estruturados 5,00% 20,00% 14,00%
Investimentos no Exterior 0,00% 10,00% 0,50%

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

FECHAMENTO 0,00%
Investimentos Estruturados 100,00% 100,00% IGP-DI 0,00%
Investimentos no Exterior 100,00% 100,00% CDI 0,00%
Empréstimos 100,00% 150,00% CDI 0,00%
Plano 66,00% 100,00% CDI 0,00%
Plano 17,50% 100,00% IBOVESPA

FECHAMENTO 0,00%
Plano 14,00% 100,00% IGP-DI 0,00%
Plano 0,50% 100,00% CDI 0,00%
Plano 2,00% 150,00% CDI 0,00%

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

Derivativos
A Entidade aplica em derivativos em conformidade com a Resolução CMN 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 31/12/2010 foram
devidamente aprovados pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal e pela
Diretoria Executiva da Boticário Prev, em Atas de Reuniões Ordinárias
realizadas em 23 e 24 de Março de 2011.

São José dos Pinhais, 24 de Março de 2011

Diretoria Executiva

Fernando Magalhães Modé André Campestrini Gomes
Presidente da Mesa Secretário da Mesa
e Diretor Superintendente

Diretores

Cledison Aparecido dos Santos Henrique Rubem Adamczyk

Conselho Fiscal

Miguel Letenski Neto André Campestrini Gomes
Presidente da Mesa Secretário da Mesa
e Conselheiro Presidente

Conselho Fiscal

Michel Carlos Godói Luciana Maria Fiori

Conselho Deliberativo

Artur Noemio Grynbaum André Campestrini Gomes
Presidente da Mesa Secretário da Mesa
e Conselheiro Presidente

Conselheiros

Israel Henrique S. Feferman Clemilda Fátima de Oliveira
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