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Ano 2013, ano da maioridade!

Prezados Participantes,

No Brasil a maioridade se dá aos 18 anos de idade. Conceitualmente, a maioridade pode ser 
entendida como a autonomia ou a capacidade para praticar todos os atos civis. Nesta idade, 
todo brasileiro, exceções contidas no código civil, não pode ser considerado dependente. Não 
por coincidência, ao completar 18 anos, a Boticário Prev resolveu assumir a sua maioridade, 
concluiu que já tinha idade, porte e maturidade suficiente para encarar o desafio de sua 
autonomia e fez o que julgamos ser um marco: internalizar a gestão. Para tanto, muito 
trabalho foi realizado, contratos foram distratados, sistemas foram adquiridos, processos 
redesenhados, políticas e regimentos internos foram criados e, principalmente, passou a 
contar com equipe própria de funcionários.
O objetivo desta grande mudança é oferecer a cada dia um serviço de melhor qualidade aos 
nossos participantes, sejam eles ativos ou assistidos.

Gente Grande
Em 2013, o patrimônio da Entidade já superou os R$ 90 milhões. Os benefícios pagos 
de aposentadoria somaram R$ 397 mil e as contribuições recebidas de participantes 
e patrocinadoras, R$ 15,8 milhões. Adicionalmente, R$ 4,3 milhões foram depositados 
voluntariamente pelos participantes com a finalidade de aumentar as suas reservas no plano 
de aposentadoria, evidenciando a credibilidade da Entidade e a confiança na capacidade de 
seus gestores de alocarem eficientemente os recursos de suas poupanças de longo prazo.

Emancipação
Para a gestão dos investimentos nos consideramos emancipados, pois desde o início do plano 
ela é feita dentro de casa, por equipe própria.
Neste segmento, o ano foi absolutamente desafiador, afetando a indústria de Fundos de 
Pensão como um todo. Poucos planos conseguiram atingir suas metas de retorno, sendo 
que a maioria deles apresentou rentabilidade negativa. É claro que não estamos satisfeitos 
com o nosso retorno de apenas 3,09% no ano, mas julgamos que conseguimos nos proteger 
bem de um cenário totalmente adverso, pois, mesmo assim, estivemos entre os 10 melhores 
resultados do segmento.
Investimentos em Previdência devem ser acompanhados com visão de longo prazo e estamos 
empenhados em oferecer aos nossos participantes uma aposentadoria com tranquilidade e 
segurança. O nosso histórico de rentabilidade dos últimos 05 ou 10 anos supera com folga 
as metas de retorno. A nossa administração continuará mirando estes horizontes de tempo 
como estratégia de alocação dos recursos financeiros a nós confiados.
Temos consciência das responsabilidades que vem com a maioridade e não vamos fugir delas.
Obrigado pela confiança.

Neste relatório, você encontrará informações claras e precisas a respeito do seu plano de 
aposentadoria e também sobre a Boticário Prev. Em caso de dúvidas, consulte-nos por meio 
dos canais de atendimento que disponibilizamos para você. 

Boa leitura.

Cledison Aparecido dos Santos
DIRETOR SUPERINTENDENTE

BOTICÁRIO PREV
(41) 3375.1300 – opção 3
boticarioprev@grupoboticario.com.br 
www.boticarioprev.com.br



Rentabilidade
Confira a rentabilidade de seu plano em comparação com 
os principais índices econômicos (IPCA, CDI e Poupança) nos 
últimos cinco anos. 

PatRimônio
Evolução do patrimônio nos últimos cinco anos (em R$ milhões).

Pessoas
Distribuição dos participantes de nosso plano.

Seu futuro,  
sua tranquilidade!
Quando você pensa no futuro, qual é a sua inspiração? 
É muito difícil pensar em aposentadoraia, principalmente 
quando estamos falando de 20, 30 ou até 40 anos à frente, 
mas isso é pensar no futuro. Aos 30 anos de idade é comum 
encontrar pessoas pensando na casa própria, em trocar de 
carro, organizar o casamento e até planejar o orçamento 
para chegada de um novo membro na família. Mas esses 
planos não podem ser simplesmente desculpas para deixar 
o planejamento da aposentadoria para depois.
O planejamento deve ter algumas variáveis esperadas e ines-
peradas, objetivos de curto, médio e longo prazo. É natural 
alguém com 30 anos de idade pensar em gastar com a casa, 
com carro, roupas e viagens. Isso é importante e necessário, 
mas também deve-se pensar que um dia irá parar de traba-
lhar e não haverá mais a renda mensal (salário) caso não te-
nha planejado sua aposentadoria. Deixar o planejamento da 
aposentadoria para depois pode fazer a diferença entre ter 
uma aposentaria tranquila ou conturbada. 
Uma pessoa que começa a planejar sua aposentadoria aos 
30 anos e tem como objetivo uma renda mensal de 5 mil 
reais aos 60 anos de idade, precisa poupar aproximadamen-
te 1.250,00 reais por mês, com um rendimento real de 5% 
ao ano em um plano sem taxa de administração. Se iniciar o 
seu planejamento aos 50 anos, para obter o mesmo rendi-
mento precisará poupar 6.500,00 reais por mês até os 60 
anos; cinco vezes mais! Ou seja, quanto antes começar me-
nos precisará poupar. No primeiro caso foram acumulados 
450 mil reais mais rendimentos e no segundo caso foram 
acumulados 780 mil mais rendimentos.
Importante destacar que os dois exemplos não contam com a 
contribuição da Patrocinadora, como é o caso dos participan-
tes do Plano de Previdência Boticário Prev que, mensalmente, 
recebem um aporte adicional a sua poupança mensal e tam-
bém não pagam taxas de administração enquanto mantiverem 
o vínculo empregatício com o Grupo Boticário.
Levando em conta este propósito, propomos uma reflexão: 
o que você faz hoje para garantir o futuro? Pensa e age 
com visão de longo prazo, para garantir sua segurança e 
tranquilidade financeira?
Na teoria, parece simples, mas é preciso disciplina e atitude; 
a educação brasileira ainda está voltada para atitudes de 
curto prazo, ainda influenciada pelos momentos de insta-
bilidade econômica. Contudo, nossa realidade mudou, por 
mais que tenhamos alguns momentos de volatilidade no 
mercado financeiro, influenciado por incertezas políticas e 
econômicas, as condições atuais proporcionam a oportuni-
dade de planejar para futuro.
Pequenas economias podem virar uma grande soma no 
futuro.
Não é necessário privar-se de realizações, apenas planejar o 
uso do seu dinheiro e equilibrar desejos e necessidades do dia 
a dia. Refletir sobre o seu futuro, fazer planos para a aposen-
tadoria e avaliar suas contribuições para a Boticário Prev, são 
ações importantes para adquirir estabilidade financeira. Use o 
simulador de benefício disponível no portal do participante. 
Sua tranquilidade futura está relacionada ao ato de poupar.
Lembre-se: é sempre importante pensar no longo prazo. 
Isto significa que oscilações e imprevistos no curto prazo 
não devem alterar seu planejamento e estratégia.

Orçamento pessoal
Imagine como seria bom ter uma fonte de renda adicional 
sem que isso dependa do seu trabalho. Isso é possível se co-
locar o dinheiro para trabalhar para você, e para tanto é pre-
ciso poupar e investir. Com investimentos, o capital aumenta 
e permite que você colha frutos com o pagamento de juros. 
Todos sonham com a possibilidade de um dia parar de tra-
balhar e apenas curtir a vida, ou ainda, reduzir a jornada 
de trabalho e se dedicar a um sonho. E muitas pessoas 
ainda acreditam que o valor da Previdência Social mais 
o dinheiro do Fundo de Garantia serão suficientes para 
custear essa fase. Entretanto, as estatísticas do Ministério 
da Previdência e Assistência Social são cruéis e apontam 
que 46% dos brasileiros que se aposentam dependem de 
parentes, 25% são obrigados a continuar trabalhando, 27% 
dependem de caridade e apenas 2% dos brasileiros conse-
guem se manter sem fonte externa de ajuda.
Uma pequena minoria fez o dever de casa com planejamen-
to do seu futuro e colocou o dinheiro para trabalhar com a 
disciplina e determinação de quem sabia que um dia seria 
recompensado pelo esforço de fazer seu orçamento pessoal.
Orçamento pessoal deveria ser disciplina ministrada em 
escolas e faculdades, pois a economia pessoal tem influ-
ência direta na economia do país. Às vezes podemos não 
perceber, mas o simples fato de comprar um carro ou não, 
de investir na educação particular de um filho ou não, tem 
impacto direto no desenvolvimento social.
Assim, ao parar e organizar suas contas, planejar seus 
gastos e pensar no futuro, estará contribuindo para sua 
segurança e sustentabilidade financeira social. Não é uma 
atividade prazerosa, principalmente quando percebemos 
que será necessário cortar gastos, reduzir consumo, e tal-
vez criar conflitos em casa.
Orçamento é um assunto que deve ser discutido com toda 
a família. O alinhamento financeiro entre os casais é um fa-
tor-chave. Controlar o orçamento e planejar em conjunto 
é uma importante parte da vida a dois. 
Quando se tem filhos, essa questão também pode ser 
abordada, mesmo que eles sejam novos, introduzindo con-
ceitos básicos sobre dinheiro. A introdução desses concei-
tos desde cedo se torna mais fácil de ser absorvida, e é 
importante para prepará-los para o futuro.
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RENTABILIDADE HISTÓRICA    
 

PERÍODO BOTICÁRIO 
PREV IPCA % CDI % POUPANÇA %

2009 28,88% 4,31% 670,19% 9,87% 292,65% 6,92% 417,41%

2010 8,88% 5,91% 150,20% 9,75% 91,05% 6,90% 128,65%

2011 7,64% 6,50% 117,54% 11,65% 65,85% 7,45% 102,55%

2012 13,72% 5,84% 234,99% 8,41% 163,18% 6,47% 212,11%

2013 3,09% 5,91% 52,25% 7,99% 38,65% 6,40% 48,25%

ACUM. 77,08% 31,89% 241,73% 57,61% 133,79% 39,13% 197,00%

2009        2010        2011        2012        2013
 39,9         47,9         58,8        77,6        91,4
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CDI

Poupança

IPCA

Quantidade idade média

2013 2012 2013 2012

atiVoS 4759 3897 30,4 32,0

aUtoPatRoCinadoS 16 9 38,1 36,3

Part. bPd (benefício
Proporcional diferido) 72 35 37,8 41,9

aPoSentado 16 11 59,7 64,3

Boticário Prev 
em números

Conheça os números que 
mostram o tamanho, solidez 
e rentabilidade da Boticário 
Prev. 
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Balanço Patrimonial
R$ MIL

ativo Passivo

2013 2012

dISPOníVEl 122 517

REAlIZÁVEl 91.325  77.183

Gestão Previdencial 71  74

Gestão Administrativa 6 6

Investimentos 91.248  77.103

Títulos Públicos 27.981  5.974

Créditos Privados e Depósitos 9.997  18.951

Ações 460  543

Fundos de Investimento 51.106  50.309

Empréstimos 1.704  1.326

PERMAnEnTE 18  20

Imobilizado  18  20

TOTAl  dO  ATIVO 91.465  77.720

2013 2012

EXIGíVEl OPERACIOnAl 174  142 

Gestão Previdencial  76 95

Gestão Administrativa 98 47

PATRIMÔnIO SOCIAl 91.291  77.578 
Patrimônio de Cobertura do 
Plano 87.834  75.114

Provisões Matemáticas 
 87.834  75.114

•	 Benefícios Concedidos 3.055  3.211

•	 Benefícios a Conceder 84.779  71.903

Fundos   3.457  2.464

Fundos Previdenciais  2.183  1.133

Fundos Administrativos 1.274  1.331

TOTAl  dO  PASSIVO 91.465  77.720 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
R$ MIL

DESCRIÇÃO 2013 2012 VARIAÇÃO (%)

A) Patrimônio Social - início do exercício 77.578  58.857 31,81%

1. Adições 20.995  21.226 -1,09%
(+) Contribuições Previdenciais 15.742  12.027 30,89%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 4.413  8.441 -42,72%
(+) Receitas Administrativas 737  652 13,04%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa 103  106 -2,83%

2. destinações -7.282 -2.505 190,70%
(-) Benefícios -4.361 -1.701 156,38%
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial -2.023 0 x
(-) Despesas Administrativas -898 -804 11,69%

3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2) 13.713  18.721 -26,75%
(+/-) Provisões Matemáticas 12.720  18.174 -30,01%
(+/-) Fundos Previdenciais 1.050  593 77,07%
(+/-) Fundos Administrativos -57 -46 23,91%

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4) 91.291  77.578 17,68%

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido  
por Plano de Benefícios 
R$ MIL

DESCRIÇÃO 2013 2012 VARIAÇÃO (%)

A) Ativo líquido - início do exercício 76.247  57.480 32,65%

1. Adições 20.849  21.077 -1,08%
(+) Contribuições 16.436  12.636 30,07%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão 
Previdencial 4.413  8.441 -47,72%

2. destinações -7.078  -2.310 206,41%
(-) Benefícios -4.361 -1.701 156,38%
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão 
Previdencial -2.023 0 x

(-) Custeio Administrativo -694 -609 13,96%

3. Acréscimo no Ativo líquido (1+2) 13.770  18.767 -26,63%
(+/-) Provisões Matemáticas 12.720  18.174 -30,01%
(+/-) Fundos Previdenciais 1.050  593 77,07%

B) Ativo líquido - final do exercício (A+3+4) 90.017  76.247 18,06%

C) Fundos não-previdenciais 1.274  1.331 -4,28%
(+/-) Fundos Administrativos 1.274  1.331 -4,28%

Demonstração do Ativo Líquido  
por Plano de Benefícios
R$ MIL

DESCRIÇÃO 2013 2012 VARIAÇÃO (%)

1. Ativos  91.367  77.673 17,63%
Disponível 122  517 -76,40%
Recebível 1.345  1.405 -4,27%
Investimento 89.899  75.751 18,68%
Títulos Públicos 27.981  5.974 368,38%
Créditos Privados e Depósitos 9.997  18.951 -47,25%
Ações 460  543 -15,29%
Fundos de Investimento 49.757  48.957 1,63%
Empréstimos 1.704  1.326 28,51%

2. Obrigações  76  95 -20,00%
Operacional 76 95 -20,00%

3. Fundos não-previdenciais 1.274  1.331 -4,28%
Fundos Administrativos 1.274  1.331 -4,28%

5. Ativo líquido (1-2-3-4) 90.017  76.247 18,06%
Provisões Matemáticas 87.834  75.114 16,93%
Fundos Previdenciais 2.183  1.133 92,67%

Esta tabela apresenta as mudanças ocorridas no patrimônio da Entidade.

Essa tabela costuma ser conhecida pelos contadores como DMAL e seu papel é 
apresentar as mudanças ocorridas no Ativo Líquido do Plano de Benefícios.

Vamos entender um pouco mais sobre os números desta tabela... 
Item A são os recursos que 

a Entidade possuía para 
cumprir com todas as suas 
obrigações no início do ano.

Item A representa o valor disponível 
para pagamento dos benefícios, no início 

de cada ano. Repare que o valor de 76 
milhões é do final do ano 2012.

O item 1 são valores recebidos pelo 
Plano de Participantes e Patrocinadoras, 

mais a rentabilidade positiva dos 
investimentos.

São pagamentos imediatos e futuros 
com o Plano de Aposentadoria. Despesas 

com aposentados, por exemplo.

Aqui ficam os valores que o Plano 
possui para cumprir com pagamento de 

benefícios previsto em regulamento.

O Ativo é o valor patrimonial que nosso 
plano de aposentadoria tem para pagar 

os compromissos assumidos.
Esse dinheiro é distribuído em aplicações 
financeiras para buscar a melhor retorno 

de investimentos.

O item 2 corresponde aos 
pagamentos de benefícios, de despesas 
administrativas e resultados negativos 

dos investimentos.

Item 3 apresenta o aumento ou diminuição 
do montante dos recursos do Plano.

Item B apresenta o valor final de cada ano 
para pagamento dos benefícios do Plano.

Aqui ficam os valores para 
pagamento das despesas 

administrativas, o famoso PGA – 
Plano de Gestão Administrativa. É o 

patrimônio da Empresa Boticário Prev.

São os recursos que a Entidade 
recebe durante o ano e que 

aumentam o seu patrimônio.

São as saídas de recursos que 
ocorrem durante o ano.

Apresenta o resultado entre 
as adições e as destinações 

ocorridas no patrimônio social 
da Entidade.

O item B, a exemplo do que 
vimos no Item A, apresenta os 

recursos disponíveis no final do 
exercício.
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DESCRIÇÃO 2013 2012 VARIAÇÃO (%)

Provisões Técnicas (1+2+3+4) 90.093 76.342 18,01%

1. Provisões Matemáticas 87.834 75.114 16,93%

1.1. Benefícios Concedidos 3.055 3.211 -4,86%

Contribuição Definida 3.055 3.211 -4,86%

1.2 Benefícios a Conceder 84.779 71.903 17,91%

Contribuição Definida 84.779 71.903 17,91%

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es) 39.743 35.062 13,35%

Saldo de Contas - Parcela Participantes Benefício Definido 45.036 36.841 22,24%

3. Fundos 2.183 1.133 92,67%

3.1 Fundos Previdenciais 2.183 1.133 92,67%

4. Exigível Operacional 76 95 -20,00%

4.1 Gestão Previdencial 76 95 -20,00%

Demonstração das Provisões Técnicas  
do Plano de Benefício 
R$ MIL

Demonstração do Plano de Gestão 
Administrativa (consolidada)
R$ MIL

DESCRIÇÃO 2013 2012 VARIAÇÃO (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 1.331  1.377 -3,27%

1. Custeio da Gestão Administrativa 840  758 10.82%
1.1. Receitas 840  758 10.82%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 694  609 13,96%
Custeio Administrativo dos Investimentos 43  43 0,00%
Resultado Positivo dos Investimentos 103  106 -2,83%

2. Despesas Administrativas -898  -804 11,69%
2.1. Administração Previdencial -850  -664 28,01%
Pessoal e encargos -301  -34 785,29%
Treinamentos/congressos e seminários -18  -13 38,46%
Viagens e estadias -11  -10 10,00%
Serviços de terceiros -420  -547 -23,22%

Consultoria Atuarial -20 -96 -79,17%
Consultoria Contábil -81 -90 -10,00%
Consultoria Jurídica -2 0 -
Sistema de Informação -277 -255 8,63%
Auditoria Contábil -37 -83 -55,42%
Serviços Bancários -3 0 -
Serviços Diversos 0 -23 -

Despesas gerais -97 -29 234,48%
Associações de Classe -6 0 -
Impressos/Gráficas -41 0 -
Correioa -2 0 -
TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle -6 0 -
PIS/Cofins Administrativo -32 0 -
Serviços Diversos -10 0 -

Depreciações e amortizações -3 -3 0,00%
Outras despesas 0 -28 -100,00%
2.2. Administração dos Investimentos -48 -140 -65,71%
Serviços de terceiros -41 -134 -69,40%
Despesas gerais -7 0 -
Outras despesas 0 6 -100,00%

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) -57  -46 23,91%

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) -57 -46 23,91%

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) 1.274  1.331 -4,28%

* Este relatório do exercício 2013 apresenta segregação de contas não existentes em 2012, por esse motivo alguns valores aparecem 
zerados. Estamos à disposição para dúvidas e maiores informações.

O Item A apresenta o valor 
do Fundo Administrativo 

no início de cada ano.

Esta tabela mostra as receitas e despesas administrativas 
da Entidade e o Fundo Administrativo.

Neste item ficam os valores 
recebidos para gestão 

administrativa da Entidade.

O Item 2 apresenta os valores 
gastos pela Entidade para 
administração do Plano de 

Benefícios.

O item 4 mostra 
o resultado entre 

receitas e despesas 
administrativas.

Esta conta depende do 
resultado do Item 4, se a 

diferença for positiva o Fundo 
Administrativo cresce e 

negativa o inverso.O Item B apresenta o valor do Fundo 
Administrativo no fim de cada ano.

Este item apresenta todos os 
valores comprometidos com os 

pagamentos de benefícios de 
todos os participantes do plano.

1.1. São reservas matemáticas 
já provisionadas para pagar 

aposentadorias. 
1.2. São reservas ainda em fase 
de acumulação, ou seja, dinhei-

ro dos participantes ativos.

Esse fundo é forma-
do por recursos de 

Patrocinadoras, no qual 
ex-participantes ao res-

gatar não tiveram direito 
conforme regulamento.
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Conforme as normas específicas, as entidades fechadas de 
previdência complementar apresentam os seguintes de-
monstrativos contábeis:

•	 Balanço	Patrimonial	Consolidado;
•	 Demonstração	da	Mutação	do	Patrimônio	Social	–	DMPS	 

(consolidada);
•	 Demonstração	da	Mutação	do	Ativo	Líquido	por	Plano	de	

Benefícios - DMAL;
•	 Demonstração	do	Ativo	Líquido	por	Plano	de	Benefícios	–	DAL;
•	 Demonstração	 do	 Plano	 de	 Gestão	 Administrativa	 –	 

DPGA (consolidada);
•	 Demonstração	 do	 Plano	 de	 Gestão	 Administrativa	 por	

Plano de Benefícios (facultativa);
•	 Demonstração	das	Provisões	Técnicas	do	Plano	de	Benefícios.

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 Po-
sitivas e Deduções/Variações Negativas do Fluxo de Investi-
mento são escrituradas pelo regime contábil de competência 
de exercícios. 
As Rendas/Variações Positivas de dividendos, bonificações e 
juros sobre capital próprio recebidos em dinheiro, decorren-
tes de investimentos em ações, são reconhecidas contabil-
mente a partir da data em que a ação ficar ex-dividendo.
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 Boticário Prev e representam 
os compromissos acumulados no encerramento do exercício, 
quanto aos benefícios concedidos e a conceder aos partici-
pantes ou seus beneficiários.

c) Estimativas Atuariais e Contábeis
As estimativas atuariais e contábeis foram baseadas em fato-
res objetivos que refletem a posição em 31 de dezembro de 
2013 e 2012, 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 CNPC nº 8, de 31 de ou-
tubro de 2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 
2009, Instrução Previc nº 05, de 08 de setembro de 2011 e 
Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, os registros 
das operações administrativas são efetuados através do Pla-
no	de	Gestão	Administrativa	–	PGA	–,	que	possui	patrimônio	
compartilhado com os planos de benefícios previdenciais. 
O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previden-
cial, Investimentos e Diretas), deduzidas das despesas espe-
cíficas da administração previdencial e dos investimentos, 
sendo as sobras ou insuficiências administrativas alocadas ou 
revertidas ao Fundo Administrativo. O saldo do Fundo Admi-
nistrativo é segregado por plano de benefício previdencial, 
não caracterizando obrigações ou direitos aos patrocinado-
res, participantes e assistidos dos planos.
A entidade também constitui fundo administrativo próprio 
com recursos provenientes de receitas diretas da Gestão 
Administrativa, conforme previsto do Regulamento do Plano 
de Gestão Administrativa. As fontes de custeio da Gestão 
Administrativa obedecem às determinações contidas no Re-
gulamento 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 da carteira de empréstimos foram 
adotados os seguintes percentuais sobre os valores dos cré-
ditos vencidos e vincendos:
•	 ⋅⋅25% (vinte e cinco por cento) para atrasos entre 61 (ses-

senta 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 sessen-
ta) dias; e

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

A constituição da provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa 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, relativo às contribuições das pa-
trocinadoras, dos participantes e autopatrocinados.

Notas Explicativas às 
Demonstrações
Contábeis em 31 de 
Dezembro de
2013 e 2012 (em R$ mil)

ConteXto oPeRaCional

A	Boticário	Prev		–	Sociedade	de	Previdência	Privada	“Entida-
de”		–	é	uma	Entidade	Fechada	de	Previdência	Complementar	
(EFPC), sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de di-
reito 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 benefí-
cios assegurados pela previdência social oficial, sendo patro-
cinada pelas seguintes empresas: 
⋅
•	 ⋅Associação Grupo Boticário
•	 ⋅Botica Comercial Farmacêutica Ltda.
•	 ⋅O Boticário Franchising Ltda.
•	 ⋅Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.
•	 ⋅Hagana Fomento Mercantil Ltda.
•	 ⋅G&K Holding S.A.
•	 ⋅Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda. 
•	 ⋅Cencoderma Instituição de Pesq. e Desenvolvimento 

de Cosméticos Ltda.
•	 ⋅Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza
•	 ⋅Instituto Grupo Boticário
•	 ⋅Nexus Investimentos, Participações e Locações Ltda.
•	 ⋅Boticário Prev Sociedade de Previdência Privada

A Boticário Prev possui apenas um plano de benefícios na 
modalidade Contribuição Definida denominado Plano de Be-
nefícios do Boticário Prev (CNPB nº 19.950.036-38).
A Boticário Prev possuía em 31 de dezembro de 2013 e 2012 
as seguintes quantidades de participantes:

Quantidade

2013 2012

Ativos 4.759 3.897

Assistidos 23 23

Autopatrocinados 16 9

Participantes de BPD 72 35

4.870 3.964

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 previ-
dência complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 
8, de 31 de outubro de 2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de se-
tembro de 2009, Instrução Previc nº 05, de 08 de setembro 
de 2011 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 
nº 1.272, de 22 de janeiro de 2010, que aprova a NBC TE 11, 
Resolução CNPC nº 12 de 19 de agosto de 2013, 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 estru-
tura da planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo 
operacional de longo prazo da sua atividade.
A sistemática introduzida pelos órgãos normativos apresen-
ta, além das características já descritas, a segregação dos re-
gistros contábeis em três gestões distintas (Previdencial, As-
sistencial e Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que 
é comum às Gestões Previdencial e Administrativa, segundo 
a natureza e a finalidade das transações.
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Gestão Administrativa
O realizável da gestão administrativa é apurado em conformida-
de com o regime de competência, estando representado pelos 
valores a receber decorrentes de operações de natureza adminis-
trativa e os depósitos judiciais/recursais da gestão administrativa.

Fluxo dos Investimentos
Os principais critérios de avaliação e de reconhecimento de 
receitas dos investimentos são os seguintes: 

1 - Renda Fixa
Os investimentos em Renda Fixa estão registrados pelo custo, 
acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro rata até a 
data de encerramento do Balanço e deduzidos, quando aplicá-
vel, das provisões para perdas.
As Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações Negati-
vas da carteira são apropriadas em contas específicas direta-
mente vinculadas à modalidade de aplicação.
Marcação a mercado e curva do papel - O Banco Central edi-
tou a Resolução nº 2.931, de 14 de fevereiro de 2002, alteran-
do as normas de precificação dos ativos aplicados em carteiras 
de fundos de investimentos. Paralelamente, a partir de 29 de 
maio de 2002, com base na Instrução Normativa nº 365, da 
Comissão	de	Valores	Mobiliários	–	CVM,	os	fundos	contabili-
zam seus ativos pelo valor de mercado e não mais pelo valor 
de vencimento (curva do papel). Posteriormente, a CVM emi-
tiu a Instrução Normativa nº 375, de 14 de agosto de 2002, 
alterando os critérios de marcação a mercado para os fundos.
De acordo com tais regras, os administradores dos fundos de 
pensão podem marcar os títulos pré e pós-fixados e com venci-
mento superior a 365 dias pelo valor de aquisição, acrescidos da 
rentabilidade acumulada desde a data da aquisição (marcar pela 
“curva do papel”). A Secretaria de Previdência Complementar 
publicou a Resolução CGPC nº 04, de 30 de janeiro de 2002, 
permitindo às entidades fechadas de previdência complementar 
a marcação “pela curva do papel” em alguns títulos e valores 
mobiliários integrantes de suas carteiras próprias e dos fundos 
de investimentos exclusivos, desde que tais papéis sejam classi-
ficados como “títulos mantidos até o vencimento”.

2 - Renda Variável 
As aplicações em fundos de Renda Variável estão demonstra-
das pelos valores de realização, considerando o valor das co-
tas na data-base das demonstrações financeiras. 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. 

3 - Operações com participantes
As operações de empréstimos estão demonstradas pelos va-
lores originais das concessões por meio de instrumento par-
ticular, 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, presta-
ção de serviços por terceiros, investimentos, operações com 
participantes e obrigações fiscais.

diSPonÍVel
R$ MIL
Registra as disponibilidades existentes em bancos, reconhe-
cidas por seus valores em moeda nacional. 

HSBC
Itaú-Unibanco S/A.

2013 2012
121 514

1 3

122 517

RealiZÁVel – GeStÃo PReVidenCial
R$ MIL

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, 
instituidores, participantes e autopatrocinados.

Patrocinadores
Participantes

2013 2012
68 69

2 4

70 73

b) Outros Realizáveis 
Refere-se a valores de Benefícios pagos a maior para os 
participantes. 

Benefícios pagos a 
maior

2013 2012
1 1

1 1

RealiZÁVel – GeStÃo adminiStRatiVa
R$ MIL

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

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

Plano de 
Benefícios

2013 2012
1.274 1.331

b) Outros Realizáveis 
Refere-se ao direito da Entidade recuperar valores decorren-
tes a recolhimento de impostos a maior, e valores a receber 
por prestadores de serviços a título de reembolso.

2013 2012
Despesas 
Antecipadas 2 2

Prestadores de 
Serviços 4 4

6 6

RealiZÁVel – inVeStimentoS
R$ MIL
Composição da Carteira

2013 2012
InVESTIMEnTOS 91.248 77.103

TÍTULOS PÚBLICOS 27.981 5.974

TÍTULOS PÚBLICOS 
FEDERAIS 27.981 5.974

NOTAS DO TESOURO 
NACIONAL 27.981 5.974

NTN-B 27.981 5.974

CRÉdITOS PRIVAdOS E 
dEPÓSITOS 9.997 18.951

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 5.572 18.090

DEPÓSITO A PRAZO 
COM GARANTIA ESPE-
CIAL (DPGE)

4.956 7.385

Bonsucesso 1.949 1.794

Schahin 1.340 1.222

Sofisa - 2.784

Pine 1.667 1.585

LETRAS FINANCEIRAS 615 10.705

Bradesco 615 1.889

Alfa - 1.547

Alfainvest - 1.153

Itaú - 6.116

COMPAnHIAS ABERTAS 4.426 862

DEBÊNTURES NÃO  
CONVERSÍVEIS DNCE 2.853 524

DNCE CEMIGDIS 936 -

DNCE COLINAS 1.917 -

DNCE VALE - 524

CERTIFICADO DE RECEBI-
VEIS IMOBILIARIOS 1.573 338

BRC SECURITIZADORA S.A 332 338

CIBRASEC 1.241 -

AÇÕES 460 543

COMPANHIAS ABERTAS 460 543

FUndOS dE  
InVESTIMEnTO 51.106 50.309

REFERENCIADO 3.301 -

ITAÚ SOBERANO DI LP 1.761 -

BRADESCO FI REF DI 
FEDERAL EXTRA 1.540 -

RENDA FIXA - 3.875

BTG PACTUAL CAPITAL 
MARKETS FIRF CP - 3.875

AÇÕES 20.836 14.360
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ATMOS INST FIA 3.116 -

BLACKROCK INSTITU-
CIONAL IBOVESPA FIA 452 526

BTG PACTUAL  
DIVIDENDOS FIA 2.833 1.901

FAMA FUTUREVALUE 
FIC FIA 842 738

FAMA FUTUREWATCH 
PE FIC FIA 2.879 3.436

FATOR SINERGIA IV FIA 852 958

IP PARTICIPAÇÕES INSTI-
TUCIONAL FIC FIA 2.736 2.873

JGP INSTITUCIONAL - FIA 3.158 2.036

SQUADRA INSTITUCIO-
NAL FUNDO DE INVESTI-
MENTO DE ACO

2.954 1.891

SUL AMERICA EXPER-
TISE FIA 1.016 -

MULTIMERCADO 8.904 22.885

ADVIS DELTA 30 FIC FI 
MULTIMERCADO - 643

ADVIS ENDURO FIC FI 
MULTIMERCADO - 815

AWM ENDURO 30 FIC FI 
MULTIMERCADO - 718

CLARITAS INSTITUCIO-
NAL MULTIMERCADO - 1.309

CSHG FAMA PRIVATE 
EQUITY I 438 445

CSHG IX FIC DE FI MUL-
TIMERCADO 1.278 1.086

INSTITUTIONAL ACTIVE 
FIX IB - MULTIMERCADO - 17.869

JGP MAX ESTRUTURA-
DO FIC FIM 2.039 -

JPG EQUITY FIM 4.103 -

PACTUAL HEDGE PLUS 1.046 -

DIREITOS CREDITÓRIOS 9.464 757

FIDC BONSUC - CRED 
CONSIGNADO 99 437

FIDC MULTISETORIAL 
BVA MASTER II 1 105

FIDC CEEE IV-D 143 215

FIDC QUATA MULTISETO 1.089 -

SIRIUS CRÉDITO FI EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS 8.132 -

PARTICIPAÇÕES 6.018 5.843

BRZ ALL - FIP 619 787

KINEA I REAL ESTATE 
EQUITY FIP 528 683

MAG - FIP 724 1.071

POLO REAL ESTATE III FIP 1.133 1.398

RIO BRAVO ENERGIA I FIP 3.015 1.904

IMOBILIÁRIO 2.581 2.589

BRAZILIAN CAPITAL 
REAL STATE - FII 1.339 1.551

RB CAPITAL  
DESENVOLVIMENTO 
RESIDENCIAL II FII

1.243 1.038

EMPRÉSTIMOS E  
FInAnCIAMEnTOS 1.704 1.326

EMPRÉSTIMOS 1.704 1.326

EMPRÉSTIMOS 1.704 1.353

EMPRÉSTIMOS A 
RECEBER - 3

(-) PROVISÃO DEVEDO-
RES EMPRÉSTIMOS - -31

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

Os títulos que compõem a carteira de investimentos estão 
custodiados nas seguintes instituições: 
•	 ⋅Títulos	públicos	na	SELIC	–	Sistema	Especial	de	Liquida-

ção e Custódia;
•	 ⋅Títulos	privados	na	CETIP	–	Central	de	Custódia	e	Liqui-

dação Financeira de Títulos Privados, e;
•	 ⋅Ações na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia 

–	CBLC.

PeRmanente
R$ MIL

Em 31 de dezembro 2013 e 2012, o permanente possui a 
seguinte composição: 

2013 2012
Permanente 18 20
Imobilizado 18 20

Móveis e 
Utensílios 18 20

Custo 25 25
(-) Depreciação (7) (5)

eXiGÍVel oPeRaCional

Os compromissos do Exigível Operacional são assim de-
monstrados: 
Gestão Previdencial

2013 2012
Benefícios a Pagar 4 1
Resgates 4 1

Retenções a 
Recolher 19 42

Imposto de Renda 19 42

Outras 
Exigibilidades 53 52

Contribuições 
Recebidas a Maior 53 52

Total 76 95

Gestão Administrativa

2013 2012
Contas a Pagar 94 34

Folha de Pagamento 35 3
Férias 25 3
FGTS 2 -
INSS 5 -
IRRF 3 -

Prestadores de Serviços 54 31
Consultorias 54 31

Retenções a Recolher 1 10
Imposto	de	Renda	–	
Prestadores de Serviços 1 2

INSS sobre Folha Salarial - 2
PIS/COFINS - 3
Pis/Cofins/Csll - 3

Outras Exigibilidades 3 3
Imposto	de	Renda	–	
Prestadores de Serviços 3 3

Total 98 47

eXiGÍVel ContinGenCial

No corrente exercício, as provisões contingenciais previdenciais 
passivas foram calculadas conforme a Resolução CFC nº 1.180/09. 
A Entidade não figura no polo passivo de nenhuma ação cível ava-
liada pala área jurídica, quanto ao risco, como de possível perda e, 
de acordo com a resolução acima não é provisionada. 
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CRitÉRio de Rateio daS deSPeSaS  
adminiStRatiVaS

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

PRoViSÕeS matemÁtiCaS
R$ MIL

As provisões matemáticas foram determinadas em bases atu-
ariais, segundo cálculos MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL 
LTDA contratada pelo Boticário Prev, e representam os com-
promissos acumulados no encerramento do exercício, oriun-
dos de benefícios concedidos e a conceder a participantes, 
assistidos e seus beneficiários. 
A movimentação das provisões matemáticas durante o exer-
cício de 2013 pode ser resumida como segue:

1º 
janeiro 

de 2013

Constituição/
Reversão

31 
dezembro

de 2013
Patrimônio Social 77.578 13.713 91.291

Patrimônio de 
Cobertura do 
Plano

75.114 12.720 87.834

Provisões 
Matemáticas 75.114 12.720 87.834

Benefícios 
Concedidos 3.211 -156 3.055

Contribuição 
Definida 3.211 -156 3.055

Saldo de Contas 
dos Assistidos 3.211 -156 3.055

Benefícios a 
Conceder 71.903 12.877 84.779

Contribuição 
Definida 71.903 12.877 84.779

Saldo de Contas  
- Parcela Patroc./
Instituidores

35.062 4.681 39.743

Saldo de 
Contas - Parcela 
Participantes

36.841 8.195 45.036

Fundos 2.464 993 3.457

Fundos 
Previdenciais 1.133 1.050 2.183

Reversão de Saldo 
por Exigência 
Regulamentar

1.133 1.050 2.183

Fundos 
Administrativos 1.332 -58 1.274

Plano de Gestão 
Administrativa 1.332 -58 1.274

FUndoS 
R$ MIL

Fundo Previdencial
O Fundo Previdencial é calculado atuarialmente e sua com-
posição em 31 de dezembro de 2013 e 2012 estão apresen-
tadas a seguir:

2013 2012
Fundo 
Previdencial 2.183 1.133

Reversão de Saldo 
por Exigência 
Regulamentar

2.183 1.133

Fundo Administrativo
O Fundo Administrativo é correspondente à diferença entre 
as receitas e despesas administrativas, acrescida do retorno 
dos investimentos. O montante deste Fundo em 31 de de-
zembro de 2013 e 2012 estão apresentados a seguir:

2013 2012
Fundo 
Administrativo 1.274 1.331

Fundo 
Administrativo 1.274 1.331

HiPÓteSeS e mÉtodoS atUaRiaiS
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na 
apuração da Provisão Matemática foram:

Taxa real de juros (1) 5,00% ao ano

Projeção de crescimento real dos benefícios 
do plano (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) 1,0

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

Hipótese sobre rotatividade Não aplicável

Tábua de mortalidade geral Não aplicável

Tábua de mortalidade de inválidos Não aplicável

Tábua de entrada em invalidez Não aplicável

Outras hipóteses biométricas utilizadas Não aplicável

(1) O indexador utilizado é o IPCA.

Em função do Plano de Benefício estar estruturado na mo-
dalidade de contribuição definida, as hipóteses apresentadas 
são utilizadas apenas para fins de acompanhamento e geren-
ciamento do plano

O cálculo atuarial das provisões matemáticas tem por base o 
“Método de Capitalização Individual” para avaliação de todos 
os benefícios do plano, sem alteração das premissas em rela-
ção ao exercício de 2012.

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 2013 e 2012: 

Código Conta 2013 2012

1.2.2.3.00.00.00
Participação no 
Plano de Gestão 
Administrativa

1.274 1.331

Plano de Benefícios 
da Boticário Prev 1.274 1.331

2.3.2.2.02.00.00
Participação no Fun-
do Administrativo 
do PGA

1.274 1.331

Plano de Benefícios 
da Boticário Prev 1.274 1.331

ReColHimento de tRibUtoS

Imposto de Renda
A Lei nº. 11.053, de 29 de dezembro de 2004, criou o regime 
especial de tributação, facultando aos participantes de pla-
nos de EFPC estruturados na modalidade de contribuição 
definida ou contribuição variável, optarem para que os valo-
res que lhes sejam pagos a título de resgate ou benefícios 
de renda, sejam tributados no imposto de renda na fonte:

i.  por uma 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 que utiliza a tabela 
progressiva do imposto de renda na fonte para as pessoas 
físicas.

A Lei nº. 11.053/04 dispensa, a partir de 01 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 previ-
dência complementar.

PIS e COFINS
Calculados pelas alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente 
sobre as receitas administrativas conforme Anexo III da Ins-
trução Normativa nº 247, de 21 de novembro de 2002 (re-
ceita bruta excluída, entre outros, pelos rendimentos aufe-
ridos 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 par-
cela das contribuições destinadas à constituição de reservas 
técnicas).

Cledison Aparecido dos Santos
Diretor Superintendente
CPF: 460.621.909-25

João Laercio de Amorim
Contador 
CRC: SC 017046/O-2 “S” PR
CPF: 495.578.319-87

Anotações
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RELATÓRIO DOS  
AUDITORES  
INDEPENDENTES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
Examinamos as demonstrações contábeis da Boticário Prev 
–	Sociedade	de	Previdência	Privada	(“Entidade”)	–,	que	com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2013 e as respectivas demonstrações da mutação do patri-
mônio social, do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, 
do plano de gestão administrativa e das provisões técnicas 
para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das 
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

ReSPonSabilidade da
adminiStRaÇÃo SobRe aS  
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 pelo Conselho Nacional de 
Previdência	Complementar	–	CNPC	–,	e	pelos	controles	in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro.

ReSPonSabilidade doS aUditoReS 
indePendenteS
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so-
bre 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 ob-
ter 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 da Entidade. 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 re-
feridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Seguridade 
–	Sociedade	de	Previdência	Privada	–	em	31	de	dezembro	
de 2013 e o desempenho de suas operações para o exercí-
cio findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo 
Conselho	Nacional	de	Previdência	Complementar	–	CNPC.

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

Adriano Machado
Contador 
CRC PR042584/O-7

PARECER ATUARIAL  
ANUAL 2013
intRodUÇÃo
Este plano previdenciário possui característica de contribui-
ção definida, sendo o valor do benefício calculado através 
da transformação do saldo de conta acumulado em nome 
de cada participante.

FatoS ReleVanteS

•	 Adesão	da	Patrocinadora	Boticário	Prev	–	Sociedade	de	
Previdência Privada.

•	 Adesão da empresa Heritage como nova Patrocinadora.
•	 Incorporação entre a Ladecom e a Skingen, que teve al-

teração da razão social para Cencoderma Instituição de 
Pesq. e Desenvolvimento de Cosmético Ltda.

•	 Patrocinadora Embralog alterou sua razão social para Ha-
ganá Fomento Mercantil Ltda.

•	 O total arrecadado em 2013 com contribuições eventuais 
teve um acréscimo de 50% ante 2012.

•	 Em 2013 as entradas de Portabilidade superaram as saídas 
em 44%, com um total arrecadado de R$ 384.500,00.

•	 O total de resgates pagos em 2013 foram 375% maior do 
que os valores pagos em 2012.

•	 Foi concedido mais um benefício de renda mensal (apo-
sentadoria) e pagos em benefício único sete beneficiários.

eStatÍStiCaS
Na data-base da avaliação, o plano possuía 4.104 participan-
tes ativos, com idade média igual a 32 anos e tempo médio 
faltante para aposentadoria programada igual a 28 anos.
O plano também possui 9 participantes assistidos, com ida-
de média de 63 anos, e 5 pensionistas, com idade média de 
47 anos.

ComPaRatiVo

estatísticas de Participantes ativos
masculino Feminino total

Frequência 1.729 3.030 4.759 

Idade Média 30,74 30,22 30,41 

Tempo 
médio de 
empresa 
(em anos)

2,78 2,12 2,33 

Tempo 
médio de 
Plano (em 
anos)

2,71 2,04 2,25 

Carência 
média para 
aposenta-
doria

29,26 29,78 29,59 

Saldo de 
Conta	–	
Participante

 R$ 27.494.760,65  R$ 13.649.050,29  R$ 41.143.810,94 

Saldo de 
Conta	–	
Patrocinador

 R$ 25.955.937,44  R$ 10.379.742,81  R$ 36.335.680,25 

estatísticas de Participantes 
autopatrocinados

masculino Feminino total

Frequência 9 7 16 

Idade média 39,33 36,43 38,06 

Tempo 
médio de 
empresa 
(em anos)

4,11 5,29 4,63 

Tempo 
médio de 
Plano (em 
anos)

4,11 5,29 4,63 

Carência 
média para 
aposenta-
doria

20,67 23,57 21,94 

Saldo de 
Conta	–	
Participante

R$ 236.093,43  R$ 41.151,34  R$ 277.244,77 

Saldo de 
Conta	–	
Patrocinador

R$ 220.010,39  R$ 14.198,20  R$ 234.208,59 
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estatísticas de Participantes em benefício 
Proporcional diferido

masculino Feminino total

Frequência 27 45 72 

Idade média 38,64 37,20 37,75 

Tempo médio 
de empresa (em 
anos)

8,21 10,07 9,39 

Tempo médio 
de Plano (em 
anos)

7,85 9,49 8,89 

Carência média 
para aposenta-
doria

21,36 22,80 22,25 

Saldo de Conta 
–	Participante  R$ 1.421.589,67  R$ 2.182.394,15  R$ 3.603.983,82 

Saldo de Conta 
–	Patrocinador  R$ 858.973,12  R$ 2.313.928,67  R$ 3.172.901,79 

estatísticas de Participantes assistidos e 
beneficiários

masculino Feminino total

Frequência 10 6 16 

Idade média 60,33 42,13 59,69 

Tempo médio de 
empresa (em anos) 17,08 17,46 19,54 

Tempo médio de 
Plano (em anos) 15,38 11,58 15,49 

Plano de Custeio - despesas  
administrativas 2014

Contas discriminação

Patrocinadora 0,20% folha de contribuição

Participante Ativo N/A

Participante Autopatrocinado 0,20% último salário de contribuição

Participante em BPD 1,5% a.a. do Saldo de Reserva

Assistido n/a

HiPÓteSeS e mÉtodoS atUaRiaiS
A avaliação atuarial foi realizada considerando as mesmas 
hipóteses e métodos atuariais utilizados no exercício anterior 
e atendem aos requisitos previstos na Resolução CGPC Nº 
18/2006.
Por se tratar de um plano estruturado na modalidade de 
Contribuição Definida (CD), as hipóteses atuariais não são 
utilizadas para apuração das obrigações do plano junto a 
seus Participantes, sendo equivalentes à soma dos saldos de 
contas individuais de cada participante.

PRoViSÕeS matemÁtiCaS, ReSeRVaS e 
FUndoS
A composição do Exigível Atuarial, das Reservas e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2013 é a seguinte (valores em reais):
PROVISÕES MATEMÁTICAS 87.833.986,61

Provisões Matemáticas de Benefícios 
Concedidos 3.055.461,00

Provisões Matemáticas de Benefícios a 
Conceder 84.778.525,61

RESERVAS E FUndOS  3.457.071,22

Resultado Técnico 0,00

Fundos  3.457.071,22

Administrativo 1.274.023,09

Reversão de Saldo por exigência 
Regulamentar 2.183.048,13

As Provisões Matemáticas do Plano correspondem aos 
saldos de conta gerados pelas contribuições acrescidas do 
retorno dos investimentos deste plano. Sendo assim, o total 
das Provisões Matemáticas correspondem ao Ativo Líquido, 
não existindo Superávit ou Déficit Técnico a ser registrado.
Os Fundos registrados no Balancete Contábil do plano em 31/
dez/2013 totalizam R$ 3.457.071,22, sendo R$ 1.274.023,09 
referente ao Fundo Administrativo e R$ 2.183.048,13 
referente ao Fundo Previdencial de Reversão de Saldo por 
Exigência Regulamentar.

Rentabilidade
As cotas tiveram uma variação de 3,09% no ano que, comparan-
do com a meta esperada de juros reais de 5,00% acrescido da 
inflação medida pelo IPCA acumulado no período de 5,91% (to-
talizando 11,21%), demonstra uma rentabilidade real de -2,67%.

ConClUSÃo
Para fins da avaliação atuarial do Plano de Benefícios BO-
TICÁRIO PREV, foi utilizado o cadastro de dados individuais 
fornecido pelo Boticário Prev. Após a análise detalhada des-
ses dados e correções feitas pela Entidade, verificou-se que 
os mesmos estavam suficientemente completos para realiza-
ção da avaliação atuarial.
A situação financeiro-atuarial, em 31/12/2013, apresentou re-
sultado nulo, tendo em vista ser um plano estruturado na mo-
dalidade de contribuição definida, em que a obrigação atuarial 
com os participantes está limitada ao saldo de conta individual.
Face ao exposto neste parecer, na qualidade de atuários respon-
sáveis pela avaliação atuarial anual regular deste plano, informa-
mos que o mesmo encontra-se equilibrado, em conformidade 
com os princípios atuariais aceitos pela legislação vigente.

Porto Alegre, 04 de Abril de 2014.

Giancarlo Giacomini Germany
Atuário MIBA 1.020

Prezado Participante,

O ano de 2013 foi marcado por grande instabilidade política e econômica, momentos de insta-
bilidades influenciam diretamente o mercado financeiro, pois trazem automaticamente bastante 
volatilidade, ou seja, as rentabilidades dos investimentos variam muito, chegando a oscilar entre 
números positivos e negativos.
E este foi o grande desafio de 2013, aproveitar oportunidades de curto prazo com decisões táticas, 
sem perder o foco e a principal característica do nosso plano, que é olhar para as oportunidades de 
longo prazo com decisões estratégicas. Economistas alertam que o ano de 2014 (e até 2015) não 
apresentará cenário muito diferente, ou seja, é importante que os investidores revisem e tracem 
bem suas estratégias, pois o mercado financeiro nos reserva “fortes emoções” ainda pela frente. 
Assim, é natural que muitos investidores em momentos de volatilidade sigam a maioria, um 
movimento chamado de “efeito manada”. Seguir este movimento significa muitas vezes investir 
em produtos que apresentam rendimentos não adequados aos objetivos traçados. Contudo, 
os investidores que fazem um bom planejamento e se mantêm atentos ao mercado sentem-se 
confortáveis em não “seguir a manada”.
O papel do Gestor nesses momentos de incertezas e volatilidade é também mostrar que tem 
um bom planejamento estratégico para alocação dos recursos e que uma filosofia de inves-
timentos de longo prazo não se abala por curtos movimentos do mercado, ao contrário, o 
Gestor busca oportunidades de alocações táticas que surgem justamente nestes momentos de 
alta volatilidade. Nosso histórico de rentabilidade fundamenta esta estratégia de longo prazo, 
pois há muito tempo a Gestão da Boticário Prev busca alocações em ativos e ou investimentos 
descorrelacionados do mercado comum dos Fundos de Pensão; com uma  pesquisa da Aditus 
Consultoria, podemos observar que o mercado de Previdência Privada está começando movi-
mentos de investimentos por nós já conhecidos, ou seja, temos oportunidade de colher frutos 
antes mesmo de outras fundações.
Em 2013 a Boticário Prev não atingiu a Meta Atuarial, objetivo de Inflação IPCA + 5% de juros 
real ao ano, fechando o exercício com rentabilidade positiva de 3,09% contra Meta Atuarial de 
11,20%. Ao observar a pesquisa da nossa Consultoria, verificamos nossa posição no primeiro 
quartil de melhor risco-retorno entre as Entidades de Previdência avaliadas, consolidado um 
resultado satisfatório para nossa estratégia.
Quando avaliamos os últimos 5 anos, a rentabilidade dos investimentos é de 117% da Meta 
Atuarial e 134% do CDI, ou seja, no médio e longo prazo estamos superando nosso benchmark, 
construindo um excelente retorno.
Por fim, vale lembrar que investir em um Fundo de Previdência significa pensar em longo prazo e 
compreender que o capital investido no plano de previdência é para ser utilizado no momento da 
aposentadoria, posicionamento importante para encarar os momentos de volatilidade dos investi-
mentos e assim não deixar que oscilações momentâneas interfiram em todo o planejamento. Não 
fugir nunca dos pilares da nossa filosofia de gestão: controle de risco e retorno, estratégias de 
longo prazo e movimentos táticos, liquidez financeira e monitoramento de mercado.

Obrigado,

luiz lemos Meira
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

Gestão dos  
Investimentos
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Rentabilidade aCUmUlada - 5 anoS

Rentabilidade aCUmUlada - 10 anoS

aloCaÇÃo doS ReCURSoS PoR SeGmento

Renda FiXa
É um segmento de investimento em que no momento da apli-
cação é dimensionado o retorno que se obterá sobre o recur-
so investido. São, normalmente, investimentos de menor risco 
quando comparados a investimentos em renda variável. Mes-
mo sendo uma classe de investimentos com título “renda fixa”, 
também estão sujeitos a retorno negativo devido a oscilações 
do mercado financeiro. É comum encontrar nesse segmento 
ativos de investimentos como: CDB, Lentra Financeira, DPGE, 
FIDC, Títulos Públicos, Debêntures, CRI, dentre outros.

Renda VaRiÁVel
É um segmento de aplicação em que não é possível quanti-
ficar o retorno do investimento no momento da aplicação, 
apenas projetar um ganho esperado contando com determi-
nadas variáveis do mercado. No Brasil operações de renda 
variável são negociadas em Bolsa de Valores. Atualmente a 
única bolsa em operação é a BM&FBovespa.

inVeStimento eStRUtURado
É um segmento de investimento destinado apenas aos Fun-
dos de Pensão. Esse segmento compreende investimentos 
via Fundos classificados como Fundos de Participação (nor-
malmente economia real), Fundos Imobiliários, Fundos de In-
vestimentos Multimercados (têm liberdade para investir em 
variadas classes de ativos, inclusive no exterior).

emPRÉStimoS
O recurso alocado nesse segmento de investimento é resul-
tado de empréstimos concedidos aos participantes do Plano, 
que usam do capital do Plano de Benefício para fins pessoais 
de curto prazo. Os juros pagos em contratos de empréstimos 
beneficiam todos os participantes do plano como rentabilida-
de dos investimentos.

RESUMO DO  
DEMONSTRATIVO DE  
INVESTIMENTOS 2013 
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado: 
lUIZ lEMOS MEIRA - CPF: 591.075.459.459-91 
Cargo: Diretor de Investimentos - desde setembro de 2011

alocação de Recursos da entidade (em R$)

Segmentos dez/13 % dez/12 %

Renda Fixa  53.690.314,91 58,77%  48.735.670,19 63,21%

Renda Variável  18.463.622,83 20,21%  14.788.873,06 19,18%

Investimentos 
Estruturados  17.504.412,00 19,16%  12.139.265,23 15,74%

Investimentos 
no Exterior  -   0,00%  114.081,78 0,15%

Empréstimos  1.703.686,85 1,86%  1.326.031,05 1,72%

TOTAl  91.362.036,59 100% 77.103.921,31 100%

alocação dos Recursos do Plano de benefício  
da entidade (em R$): Plano de benefícios

Segmentos dez/13 % dez/12 %

Renda Fixa  52.341.841,36 58,15%  47.383.429,82 62,55%

Renda Variável  18.463.622,83 20,51%  14.788.873,06 19,52%

Investimentos 
Estruturados  17.504.412,00 19,45%  12.139.265,23 16,03%

Investimentos 
no Exterior  -   0,00%  114.081,78 0,15%

Empréstimos  1.703.686,85 1,89%  1.326.031,05 1,75%

TOTAl   90.013.563,04 100%  75.751.680,94  100%

alocação dos Recursos de Gestão administrativa da 
entidade (em R$): PGa

Segmentos dez/13 % dez/12 %

Renda Fixa  1.348.473,55 100%   1.352.240,37 100%

Renda Variável  - -  - -

Investimentos 
Estruturados - - - -

Investimentos 
no Exterior  -   - - -

Empréstimos - - - -

TOTAl  1.348.473,55 100%  1.352.240,37 100%

tabela Comparativa dos limites de alocação versus 
Política de investimentos e legislação Vigente 

Segmentos alocação 
atual

Política de invest. Res. 3792 
(legislação)mínimo máximo

Renda Fixa 58,77% 50% 100% 100%

Renda Variável 20,21% 10% 50% 70%

Investimentos 
Estruturados 19,16% 5% 20% 20%

Investimentos 
no Exterior 0,00% 0% 0% 10%

Empréstimos 1,86% 1% 5% 15%

Rentabilidade dos investimentos da entidade por 
Segmento (em %) 

Segmentos 2013 benchmark 2012 benchmark

Renda Fixa 5,29% 8,82% 11,70% 8,41%

Renda Variável -1,45% -13,50% 16,75% 7,39%

Investimentos 
Estruturados -0,41% 12,26% 11,06% 11,13%

Empréstimos 26,12% 12,02% 23,64% 12,62%

Rentabildiade 
total 3,09% 11,20% 13,74% 11,13%

¹ Rentabilidade líquida apropriada na cota dos participantes. 

Segmentos 2013 benchmark 

Renda Fixa 5,29% 8,82%

Renda Variável -1,45% -13,50%

Investimentos Estruturados -0,41% 12,26%

Empréstimos 26,12% 12,02%

Rentabilidade total 3,09% 11,20%
2 Esta rentabilidade não reflete a remuneração dos participantes, por ser 
bruta. Possui como objetivo avaliar os investimentos da Entidade.
3 Benchmark: termo para índice que serve como parâmetro para comparação 
dos investimentos.
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BOTICARIOprev Meta Atuarial CdI Ibov Poupança

Quando aumentamos a janela histórica de rentabilidade percebemos que o rendimento acumulado da Boticário Prev fica 
ainda melhor comparado aos investimentos tradicionais do mercado financeiro.

Renda Fixa

Renda Variável

Investimento Estruturado

Empréstimo

O rendimento acumulado da Boticário Prev supera a Meta Atuarial como também outros investimentos tradicionais do 
mercado financeiro, e ainda é 2 vezes superior à rentabilidade da Poupança.
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BOTICARIOprev Meta Atuarial CdI Poupança Ibov

A Gestão da Boticário Prev realiza alocação dos investimentos com 
observação à legislação vigente (Resolução CMN nº 3792 de 09 de 
setembro de 2009) e Política de Investimentos (disponível no websi-
te). E, conforme essas regras, distribui os recursos financeiros entre 
os segmentos do gráfico ao lado. Esses percentuais correspondem 
ao fechamento do exercício 2013.
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Custos Relacionados a Gestão dos Recursos (em R$)

tipo acumulado 2013

Consultoria  2.736,40 

Taxa de Custódia  21.011,37 

PIS/COFINS  6.812,69 

CETIP/SELIC  17.390,15 

modalidade de aplicação (em R$)

Segmentos entidade Plano PGa

Renda Fixa  50.899.854,56  49.551.381,01  1.348.473,55 

   Carteira  47.442.087,68  47.442.087,68 

   Fundos de  
   Investimentos  3.301.433,71  1.952.960,16   1.348.473,55  

   Caixa/Bancos  156.333,17  156.333,17 

Renda Variável  21.296.635,91  21.296.635,91 

   Carteira  460.461,88  460.461,88 

   Fundos de 
   Investimentos  20.836.174,03  20.836.174,03 

Investimentos 
Estruturados  17.504.412,13  17.504.412,13 

   Fundos de  
   Participações  6.018.464,74  6.018.464,74 

   Fundos  
   Imobiliários  2.581.463,94  2.581.463,94 

   Fundos  
   Multimercados  8.904.483,45  8.904.483,45 

Investimentos 
no Exterior  -    -   

Empréstimos  1.703.686,85  1.703.686,85 

TOTAL  91.404.589,45  90.056.115,90  1.348.473,55

Informamos que, em 2013, os resultados apurados nos investimentos 
dos	ativos	da	Boticário	Prev	–	Sociedade	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 previs-
tos na Política de Investimentos e na Resolução CMN nº 3792, de 
24/09/2009.

RESUMO DA POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS 2014

tabela Comparativa dos limites de alocação versus 
Política de investimentos e legislação Vigente

Segmentos alocação 
atual

Política de invest.
alvo

mínimo máximo
Renda Fixa 58,77% 40% 100% 58%

Renda Variável 20,21% 10% 60% 20%

Investimentos 
Estruturados 19,16% 5% 20% 20%

Investimentos 
no Exterior 0,00% 0% 5% 0%

Empréstimos 1,86% 1% 5% 2%

indexador por Segmento

Segmentos Índice alvo

Renda Fixa CDI 110%

Renda Variável Ibovespa +2%

Investimentos 
Estruturados IPCA +6%

Empréstimos CDI 230%

Meta Atuarial IPCA +5%

Controle de Risco do Plano 

tipo efetua

Risco de Mercado (DNP) sim

Risco Legal sim

Risco de Liquidez sim

Risco Operacional sim

Risco de Contraparte sim

Outros sim

  

Gestão de derivativos

a entidade aplica em derivativos em conformidade com a 
Resolução 3792 e demais legislações aplicáveis.

 

PLANO DE GESTÃO  
ADMINISTRATIVA  
 
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado:  
lUIZ lEMOS MEIRA - CPF: 591.075.459.459-91 
Cargo: Diretor de Investimentos - desde setembro de 2011

tabela Comparativa dos limites de alocação versus 
Política de investimentos e legislação Vigente  

Segmentos alocação 
atual

Política de invest.
alvo

mínimo máximo

Renda Fixa 100,00% 100% 100% 100%

   

indexador por Segmento

Segmentos Índice alvo
Renda Fixa CDI 100%

Controle de Risco do Plano 

tipo efetua
Risco de Mercado (DNP) sim

Risco Legal sim

Risco de Liquidez sim

Risco Operacional sim

Risco de Contraparte sim

Outros sim

Gestão de derivativos

a entidade aplica em derivativos em conformidade com a Resolução 
3792 e demais legislações aplicáveis.

despesas administrativas (em R$ mil) 

despesas da Gestão 
Previdencial

total
2013 2012

Pessoal e encargos  301  34 

Treinamento/Seminários  18  13 

Viagens e estadias  11  10 

Consultoria Atuarial  20  96 

Consultoria Contábil  80  90 

Consultoria Jurídica  2  -   

Gestão/Planejamento Estratégico  280  255 

Auditoria Contábil  37  83 

Reembolso de Despesas  3  12 

Serviços Gráficos  41  12 

Depreciações e amortizações  3  2 

PIS/Cofins  32  28 

TAFIC  7  -   

Despesas Gerais  14  29 

TOTAL  849  664 

despesas de investimentos*
total

2013 2012
Consultoria de Investimentos 3 97

Taxa de Custódia/Selic/Cetip 38 38

PIS/Cofins 7 5

TOTAl 48 140

Despesas Administrativa Totais 897 804

(*) Despesas abatidas do retorno dos investimentos
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Glossário
Chegou a hora de analisar os documentos referentes ao ano 
de 2013 que comprovam a solidez da Boticário Prev. Porém, 
antes dessa análise, você deve estar familiarizado com os 
termos contidos neste documento. Desta forma, preparamos 
este Glossário para lhe explicar o que significa cada um deles:
1) 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.
2) ⋅a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
(DMPS) apresenta a movimentação do patrimônio social da 
entidade através das adições (entradas) e deduções (saídas) 
de recursos.
⋅3) 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.
⋅4) 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.
⋅5) 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.
⋅6) 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.
7) 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.
⋅8) 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.
⋅9) 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.
⋅10) 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.
⋅11) 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.
12) 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.
⋅13) 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.

Anotações

* Pesquise no website mais informações.

PARECER DO 
CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal, cumprindo suas atribuições, reunidos em 27 de março de 2014 conforme disposto em ata 
da reunião ordinária realizada nesta data, examinaram as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de de-
zembro	de	2013,	sendo	parte	integrante	das	Demonstrações	Contábeis	–	Balanço	Patrimonial,	Demonstrações	de	Resultados	
do Exercício, Demonstrativo do Fluxo Financeiro e Notas Explicativas. Com base na documentação apresentada aprovam, sem 
ressalvas, as referidas demonstrações financeiras da Entidade.

São José dos Pinhais, 27 de março de 2014.

Fabiana de Freitas - Presidente 
luciana Maria Fiori de Oliveira - Conselheira 
Fabio Rodrigo M. de Morais - Conselheiro

PARECER DO 
CONSELHO DELIBERATIVO

Os membros do Conselho Deliberativo, cumprindo suas atribuições, reunidos em 27 de março de 2014 conforme disposto 
em ata da reunião ordinária realizada nesta data, examinaram a Avaliação Atuarial e Demonstrações Contábeis relativas ao 
exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2013,	sendo	parte	integrante	das	Demonstrações	Contábeis	–	Balanço	Patrimonial,	
Demonstrações de Resultados do Exercício, Demonstrativo do Fluxo Financeiro e Notas Explicativas. Com base na documen-
tação apresentada aprovam, sem ressalvas, os resultados apresentados na Avaliação Atuarial e Demonstrações Contábeis da 
Entidade.

São José dos Pinhais, 27 de março de 2014

Fernando M. Modé - Presidente 
Rosely R. da Silva Maximiano - Conselheira 
Miguel letenski neto - Conselheiro
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