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Tempos de crise geram oportunidades 

Prezados Participantes,

Era previsto que o ano de 2014 seria movimentado para os brasileiros, e não poderia ser diferente. Apesar de ter sido 
bastante questionada, realizamos a Copa do Mundo com sucesso. Encerrado o evento futebolístico, assistimos um even-
to de democracia e fomos às urnas para escolher presidente, governador, senadores e deputados. Se não bastassem os 
relevantes acontecimentos citados, encerramos o ano em meio a escândalos envolvendo uma das maiores empresas 
do Brasil.

Dependentes do mercado financeiro para rentabilizar suas poupanças previdenciárias, os Fundos de Pensão no Brasil 
sofreram pelo segundo ano consecutivo e não alcançaram, na média, as respectivas metas atuariais. Segundo a Abrapp 
(Associação Brasileira de Previdência Privada), o retorno médio dos investimentos em 2014 foi de 7,07% ante uma meta 
máxima do sistema de 12,07%. O Plano Boticário Prev registrou retorno de 7,65% ante uma meta de 11,73%. 

Entretanto, mesmo diante do cenário turbulento, o patrimônio da Boticário Prev cresceu 26%, atingindo R$ 115 milhões. 
Contribuições de participantes e patrocinadoras totalizaram R$ 20 milhões, R$ 4,2 milhões oriundos de contribuições 
eventuais realizadas por participantes.

Até os mais otimistas já previam que o ano de 2015 não seria fácil. Ajustes fiscais, aumentos de juros e corte de bene-
fícios sociais são algumas das medidas que estão sendo tomadas pelo governo para colocar a economia novamente no 
trilho. E, até os investidores entenderem e acreditarem que tais medidas serão suficientes, passaremos por turbulências 
no mercado de capitais. 

Os gestores da Boticário Prev, certos dos grandes desafios à frente, iniciaram medidas de ajustes desde 2014 e ajustar 
a Meta Atuarial a nova realidade econômica foi uma das medidas realizadas para o ano. Estudos mostram que o juro 
real1 vem reduzindo nos últimos anos, em 5 anos foi de 3,48% e nos últimos 3 anos, de 2,98%. Mesmo com recentes 
aumentos da taxa Selic, a inflação que outrora se mostrava controlada, ganhou força e vem reduzindo o ganho real dos 
investimentos. E neste contexto iniciamos 2015 com uma meta de IPCA+4,5%.

No final, entendemos que ciclos de crise são comuns ao mercado financeiro e o importante é estar atento para se defen-
der e até mesmo aproveitar os momentos de crise ou instabilidade como os que têm se apresentado para fazer investi-
mentos adequados visando o longo prazo. Continuamos contando com a confiança dos participantes para enfrentarmos 
mais este ano desafiador e continuarmos crescendo!

Neste relatório, você encontrará diversas informações sobre a Boticário Prev e seu plano de aposentadoria. Em caso de 
dúvidas, consulte-nos por meio dos canais de atendimento.

Boa leitura!

BOTICÁRIO PREV – SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

1 Diferença entre uma taxa de juros nominal menos a inflação do período. No caso considerado, a taxa SELIC 
menos Inflação medida pelo IPCA.
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ANO

PATRIMÔNIO

CRESCIMENTO

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

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

PESSOAS
Distribuição dos participantes do Plano.

1
Boticário Prev 
em números
Conheça os números que 
mostram o tamanho, solidez e 
rentabilidade da Boticário Prev. 

RENTABILIDADE HISTÓRICA    

PERÍODO BOTICÁRIO 
PREV IPCA % CDI % POUPANÇA %

2010 8,9% 5,9% 150,2% 9,8% 91,0% 6,9% 128,7%
2011 7,6% 6,5% 117,5% 11,7% 65,6% 7,5% 102,5%
2012 13,7% 5,8% 235,0% 8,4% 163,2% 6,5% 212,1%
2013 3,1% 5,9% 52,2% 8,0% 38,6% 6,4% 48,2%
2014 7,7% 6,4% 119,3% 10,8% 70,7% 7,1% 108,1%
ACUM. 47,9% 34,5% 138,7% 59,0% 81,2% 39,3% 121,8%
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Boticário PREV CDI Poupança     IPCA

Ativo

Autopatrocinado

BPD

Assistido

Quantidade Idade média

2014 2013 2014 2013

ATIVOS 5356 4759 32,7 30,4

AUTOPATROCINADOS 27 16 37,4 38,1

BPD (Benefício 
Proporcional Diferido) 92 72 38,1 37,8

APOSENTADOS 19 16 63,3 59,7

BOTICáRIO PREV EM NúMEROS
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Seu futuro, sua tranquilidade!

Imagine como seria bom ter uma fonte de renda adicional sem 
que isso dependa do seu trabalho. Isso é possível se colocar o 
dinheiro para trabalhar para você, e para tanto é preciso 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 trabalhar 
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 estatísti-
cas 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 conseguem 
se manter sem fonte externa de ajuda”. 
Uma pequena minoria fez o dever de casa com planejamento 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.

Quando você pensa no futuro, qual é a sua aspiração? 
Pensar na realização dos sonhos que ficam para “depois” por fal-
ta de tempo certamente está no topo da lista de muitos, conse-
quentemente deve imaginar-se aposentado com tempo sobran-
do para fazer tudo o que desejar. E para tanto deve ser uma 
alegria saber que a expectativa de vida já supera os 79 anos no 
Brasil, mas com o bônus vem o desafio. Como será a sua qualida-
de de vida durante esse tempo livre?
Confiar que governo, filhos ou até o cônjuge irá cuidar de você 
é uma aposta de risco. Segundo pesquisas do IBGE, 64% dos 
idosos sustentam suas famílias, ou seja, estão cuidando ao invés 
de serem cuidados e com menos “tempo livre”.
Você é o responsável pelo seu bem-estar, pela sua carreira, sua 
economia e sua aposentadoria. Quando pensar no seu futuro 
precisa avaliar o presente, em como irá construir um caminho se-
guro para a realização dos sonhos que estão ficando para depois. 
Quando pensar de novo no futuro, pegue lápis e papel, escreva 
no final de uma folha seus objetivos e sonhos, então comece 
escrever pelo cabeçalho seu planejamento.
Um planejamento deve ter algumas variáveis esperadas e inespe-
radas, objetivos de curto, médio e longo prazo. É natural pensar 
em gastar com a casa, com carro, roupas e viagens, isso é impor-
tante e necessário, mas não se pode deixar de pensar que um dia 
irá parar de trabalhar e precisará de um salário de aposentadoria. 

Orçamento pessoal deveria ser disciplina ministrada em escolas 
e faculdades, pois a economia pessoal tem influência direta na 
economia do país. Às vezes podemos não perceber, mas o sim-
ples fato de comprar um carro ou não, de investir na educação 
particular de um filho ou não, tem impacto direto no desenvol-
vimento social.
Assim, ao parar e organizar suas contas, planejar seus gastos e 
pensar no futuro, estará contribuindo para sua segurança e sus-
tentabilidade financeira social. Não é uma atividade prazerosa, 
principalmente quando percebemos que será necessário cortar 
gastos, reduzir consumo, e talvez criar conflitos em casa.
Orçamento é um assunto que deve ser discutido com toda a fa-
mília. O alinhamento financeiro entre os casais é um fator-chave. 
Controlar o orçamento e planejar em conjunto é uma importan-
te parte da vida a dois. 
Quando se tem filhos, essa questão também pode ser abordada, 
mesmo que eles sejam novos, introduzindo conceitos básicos sobre 
dinheiro. A introdução desses conceitos desde cedo se torna mais 
fácil de ser absorvida, e é importante para prepará-los para o futuro.

Orçamento pessoal

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 aposentadoria e avaliar suas contribuições para a Boticá-
rio 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.

Deixar o planejamento da aposentadoria para depois pode fazer 
a diferença entre realizar ou deixar para depois aqueles sonhos.
Propomos uma reflexão – O que você faz hoje para garantir o fu-
turo? Você pensa e age com visão de longo prazo, para garantir 
sua saúde e tranquilidade financeira?
Na teoria, parece simples, mas é preciso atitude e disciplina.

SEU FUTURO, SUA TRANQUILIDADE!
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Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (em R$ mil)
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 priva-
do, 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 as-
segurados pela previdência social oficial, sendo patrocinada pe-
las seguintes empresas: 
⋅
•	 ⋅Associação Grupo Boticário.
•	 ⋅Boticário Prev Sociedade de Previdência Privada.
•	 Botica Comercial Farmacêutica Ltda.
•	 O Boticário Franchising Ltda.
•	 Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.
•	 Haganá Fomento Mercantil Ltda.
•	 Heritage Serviços Financeiros Ltda.
•	 G&K Holding S/A.
•	 Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda. 
•	 ⋅Cencoderma Instituição de Pesquisa e Desenvolvimento 

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

APRESENTAÇÃO DAS 
DEmONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em 
atendimento às disposições legais dos órgãos normativos e re-
guladores das atividades das entidades fechadas de previdência 
complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 
de outubro de 2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro 
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 ati-
vos e passivos de curto prazo e de longo prazo, nem a apre-
sentação da Demonstração do Fluxo de Caixa. A estrutura da 
planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo operacional 
de longo prazo da sua atividade.
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 

A Boticário Prev possui apenas um plano de benefícios na moda-
lidade Contribuição Definida denominado Plano de Benefícios da 
Boticário Prev (CNPB nº 19.950.036-38).
A Boticário Prev possuía em 31 de dezembro de 2014 e 2013 as 
seguintes quantidades de participantes:

Quantidade

2014 2013

Ativos 5.356 4.759

Assistidos 26 23

Autopatrocinados 27 16

Participantes de BPD 92 72

5.501 4.870

Gestões Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e a 
finalidade das transações.
Conforme as normas específicas, as entidades fechadas de previ-
dência complementar apresentam os seguintes demonstrativos 
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.

NOTAS ExPLICATIVAS DA ADMINISTRAçãO
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PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

1. Registro das Adições, Deduções, Receitas, Despesas, 
Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações Ne-
gativas
As Adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e 
Despesas da Gestão Administrativa, as Rendas/Variações 
Positivas e Deduções/Variações Negativas do Fluxo de In-
vestimento são escrituradas pelo regime contábil de com-
petência de exercícios. 
As Rendas/Variações Positivas de dividendos, bonificações 
e juros sobre capital próprio recebidos em dinheiro, decor-
rentes de investimentos em ações, são reconhecidas conta-
bilmente 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 confor-
me prazo previsto no regulamento do plano de benefícios. 

2. Provisões Matemáticas e Fundos da Gestão Previden-
cial
São apurados com base em cálculos atuariais, procedidos 
por atuários contratados pela Boticário Prev e represen-
tam os compromissos acumulados no encerramento do 
exercício, quanto aos benefícios concedidos e a conceder 
aos participantes ou seus beneficiários.

3. Estimativas Atuariais e Contábeis
As estimativas atuariais e contábeis foram baseadas em fa-
tores objetivos que refletem a posição em 31 de dezembro 
de 2014 e 2013, com base no julgamento da administração 
para determinação dos valores adequados a serem regis-
trados nas demonstrações contábeis. Os itens significati-
vos sujeitos às referidas estimativas incluem as provisões 
matemáticas, calculadas atuarialmente por profissional 
externo.  

4. Operações Administrativas
Em conformidade com a Resolução CNPC nº 8, de 31 de 
outubro 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 
por meio do Plano de Gestão Administrativa – PGA –, que 
possui patrimônio compartilhado com os planos de bene-
fícios previdenciais. 
O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previ-
dencial, Investimentos e Diretas), deduzidas das despesas 
específicas da administração previdencial e dos investimen-
tos, sendo as sobras ou insuficiências administrativas alo-
cadas 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.
A entidade também constitui fundo administrativo próprio 
com recursos provenientes de receitas diretas da Gestão 
Administrativa, conforme previsto do Regulamento do Pla-
no de Gestão Administrativa. As fontes de custeio da Ges-
tão Administrativa obedecem às determinações contidas 
no Regulamento do PGA, aprovado pelo Conselho Delibe-
rativo da Boticário Prev, e estão em conformidade com a 
Resolução CGPC nº 29, datada de 31 de agosto de 2009.

5. 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 credi-
tórios de liquidação duvidosa da carteira de empréstimos 
foram adotados os seguintes percentuais sobre os valores 
dos créditos vencidos e vincendos:
•	 ⋅25% (vinte e cinco por cento) para atrasos entre 61 (ses-

senta	e	um)	e	120	(cento	e	vinte)	dias;
•	 50% (cinquenta 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.

6. Realizável 
Gestão Previdencial
O realizável previdencial é apurado em conformidade com 
o regime de competência, estando representado pelos va-
lores e pelos direitos da Entidade, relativo às contribuições 
das patrocinadoras, dos participantes e autopatrocinados.

Gestão Administrativa
O realizável da gestão administrativa é apurado em confor-
midade com o regime de competência, estando represen-
tado pelos valores a receber decorrentes de operações de 
natureza administrativa 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: 

•	 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 de-
duzidos, quando aplicável, das provisões para perdas.
As Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações 
Negativas da carteira são apropriadas em contas especí-
ficas diretamente vinculadas à modalidade de aplicação.
Marcação a mercado e curva do papel - O Banco Cen-
tral editou a Resolução nº 2.931, de 14 de fevereiro de 
2002, alterando as normas de precificação dos ativos 
aplicados em carteiras de fundos de investimentos. Pa-
ralelamente, a partir de 29 de maio de 2002, com base 
na Instrução Normativa nº 365, da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM –, os fundos contabilizam seus ati-
vos pelo valor de mercado e não mais pelo valor de 
vencimento (curva do papel). Posteriormente, a CVM 
emitiu 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 fun-
dos de pensão podem marcar os títulos pré e pós-fixa-

3NOTAS ExPLICATIVAS DA ADMINISTRAçãO
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3
dos e com vencimento superior a 365 dias pelo valor de 
aquisição, acrescidos da rentabilidade acumulada desde a 
data da aquisição (marcar pela “curva do papel”). A Secre-
taria de Previdência Complementar publicou a Resolução 
CGPC nº 04, de 30 de janeiro de 2002, permitindo às enti-
dades fechadas de previdência complementar a marcação 
“pela curva do papel” em alguns títulos e valores mobili-
ários integrantes de suas carteiras próprias e dos fundos 
de investimentos exclusivos, desde que tais papéis sejam 
classificados como “títulos mantidos até o vencimento”.

•	 Renda Variável
As aplicações em fundos de Renda Variável estão demons-
tradas pelos valores de realização, considerando o valor 
das cotas 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 ha-
ver negociação nos últimos seis meses, a avaliação é efetu-
ada pelo valor patrimonial da ação, deduzidas as provisões 
para perdas, quando aplicável. 

•	 Operações com participantes
As operações de empréstimos estão demonstradas pelos 

REAlIZÁVEl – GESTÃO PREVIDENCIAl

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

valores originais das concessões por meio de instrumen-
to 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.

7. 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

Computadores e Periféricos 20%

Móveis, Utensílios, Máquinas e 
Equipamentos de Uso 10%

8. Exigível Operacional
São registrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridas, estando representados pe-
las obrigações decorrentes de direito a benefícios pelos parti-
cipantes, salários dos empregados da Entidade, prestação de 
serviços por terceiros, investimentos, operações com partici-
pantes e obrigações fiscais.

DISPONÍVEl

Registra as disponibilidades existentes em bancos, reconheci-
das por seus valores em moeda nacional. 

2014 2013

HSBC 43 121

Itaú-Unibanco S/A. 5 1

48 122

b) Outros Realizáveis 
Referem-se a valores de benefícios pagos a maior para os par-
ticipantes. 

2014 2013
Benefícios pagos a maior 1 1

1 1

a) Contribuições do mês 
Referem-se a valores de contribuições previdenciais normais 
e extraordinárias mensais devidas pelos patrocinadores, insti-
tuidores, participantes e autopatrocinados.

2014 2013
Patrocinadores 99 68
Participantes 33 2

132 70

NOTAS ExPLICATIVAS DA ADMINISTRAçãO
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REAlIZÁVEl – GESTÃO ADmINISTRATIVA

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

REAlIZÁVEl – INVESTImENTOS

•	 Composição da Carteira
Descrição 2014 2013
      INVESTImENTOS 114.870 91.248
         TÍTULOS PúBLICOS 44.039 27.981
            TÍTULOS PúBLICOS FEDERAIS 44.039 27.981
               NOTAS DO TESOURO NACIONAL 44.039 27.981
                  NTN-B 44.039 27.981
         CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 15.778 9.997
            INSTITUIçÕES FINANCEIRAS 10.424 5.572
               DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL (DPGE) 9.805 4.956
                  Bonsucesso 0 1.949
                  Schahin 3.809 1.340
                  Sofisa 2.033 -
                  Pine 1.877 1.667
                  Indusval  2.086 -
               LETRAS FINANCEIRAS 619 615
                  Bradesco 619 615
            COmPANHIAS ABERTAS 5.354 4.426
               DEBÊNTURES NãO CONVERSÍVEIS DNCE 3.078 2.853
                  DNCE CEMIGDIS 1.002 936
                  DNCE COLINAS 2.076 1.917
               CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIáRIOS 2.276 1.573
                  BRC SECURITIZADORA S.A 316 332
                  CIBRASEC 739 1.241
                  PAYSAGE 1.221 -
         AÇÕES 270 460
            COMPANHIAS ABERTAS 270 460
         FUNDOS DE INVESTIMENTO 53.329 51.106
            REFERENCIADO 13.970 3.301
               ITAU SOBERANO DI LP 12.389 1.761
               BRADESCO FI REF DI FEDERAL ExTRA 1.581 1.540
            AçÕES 20.510 20.836
               ATMOS INST FIA 3.386 3.116
               BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA FIA 440 452
               BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA 2.940 2.833
               FAMA FUTUREVALUE FIC FIA 693 842
               FAMA FUTUREWATCH PE FIC FIA 2.210 2.879
               FATOR SINERGIA IV FIA 699 852

3

b) Outros Realizáveis 
Referem-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.

2014 2013
Contas as receber 1
Despesas Antecipadas - Abrapp - 4
Prestadores de Serviços 4 6

5 10

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 Admi-
nistrativa – PGA. 

2014 2013

Plano de Benefícios 1.168 1.274

NOTAS ExPLICATIVAS DA ADMINISTRAçãO
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               IP PARTICIPAçÕES INSTITUCIONAL FIC FIA - 2.736
               JGP INSTITUCIONAL - FIA 5.670 3.158
               NEOCAP MEZ III 707 -
               SQUADRA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AçO 2.912 2.954
               SUL AMERICA ExPERTISE FIA 853 1.016
            MULTIMERCADO 10.806 8.904
               CSHG FAMA PRIVATE EQUITY I 433 438
               CSHG Ix FIC DE FI MULTIMERCADO 1.384 1.278
               JGP MAx ESTRUTURADO FIC FIM - 2.039
               JGP STRATEGY FEED IV 3.276 -
               JPG EQUITY FIM 4.601 4.103
               PACTUAL HEDGE PLUS 1.112 1.046
            DIREITOS CREDITÓRIOS 1.301 9.464
               FIDC BONSUC - CRED CONSIGNADO - 99
               FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER II 13 1
               FIDC CEEE IV-D 42 143
               FIDC QUATA MULTISETO 1.246 1.089
               SIRIUS CRÉDITO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 8.132
            PARTICIPAçÕES 5.769 6.018
               BRZ ALL - FIP 470 619
               FIP – BRIO REAL ESTATE 555 -
               KINEA I REAL ESTATE EQUITY FIP 503 528
               MAG – FIP 170 724
               POLO REAL ESTATE III FIP 1.122 1.133
               RIO BRAVO ENERGIA I FIP 2.949 3.015
            IMOBILIáRIO 973 2.581
               BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE - FII - 1.339
               RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII 973 1.243
         EmPRÉSTImOS E FINANCIAmENTOS 1.453 1.704
            EMPRÉSTIMOS 1.453 1.704
               EMPRÉSTIMOS 1.901 1.704
               (-) PROVISãO DEVEDORES EMPRÉSTIMOS -448 -

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.

3

PERmANENTE

Em 31 de dezembro 2014 e 2013, o permanente possuía a seguinte composição: 

2014 2013

Permanente 18 18
Imobilizado 18 18
Computadores 3 -
Custo 4 -
(-) Depreciação (1) -
móveis e Utensílios 15 18
Custo 25 25
(-) Depreciação (10) (7)

NOTAS ExPLICATIVAS DA ADMINISTRAçãO
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3
ExIGÍVEl OPERACIONAl

Os compromissos do Exigível Operacional são assim demonstrados:

•	 Gestão Administrativa

2014 2013

Contas a Pagar 65 94

Folha de Pagamento 53 35

Férias 40 25

FGTS 2 2

INSS 7 5

IRRF 4 3

Prestadores de Serviços 12 54

Consultorias 12 54

Retenções a Recolher 5 1

Imposto de Renda – Prestadores 
de Serviços 1 1

PIS/Cofins/Csll 4 -

Tributos a Recolher 6 -

PIS/Cofins 3 -

TAFIC 3

Outras Exigibilidades 3 3

Imposto de Renda – Prestadores 
de Serviços 3 3

TOTAL 80 98

ExIGÍVEl CONTINGENCIAl

No corrente exercício, as provisões contingenciais previden-
ciais passivas foram calculadas conforme a Resolução CFC nº 
1.180/09. A Entidade não figura no polo passivo de nenhuma 
ação cível avaliada pala área jurídica, quanto ao risco, como de 
possível perda e, de acordo com a resolução acima, não é pro-
visionada. 

CRITÉRIO DE RATEIO DAS DESPESAS 
ADmINISTRATIVAS

As despesas administrativas são alocadas exclusiva e diretamen-
te na gestão e no plano que originaram sem nenhuma forma de 
rateio.

•	 Gestão Previdencial
2014 2013

Benefícios a Pagar 14 4

Resgates 14 4

Retenções a Recolher 44 19

Imposto de Renda 44 19

Outras Exigibilidades 53 53

Contribuições Recebidas a Maior 53 53

TOTAL 111 76

NOTAS ExPLICATIVAS DA ADMINISTRAçãO
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3

FUNDOS 

•	 Fundo Previdencial
O Fundo Previdencial é calculado atuarialmente e sua com-
posição em 31 de dezembro de 2014 e 2013 está apresentada  
a seguir:

2014 2013

Fundo Previdencial 3.716 2.183

Reversão de Saldo por 
Exigência Regulamentar 3.714 2.183

Revisão de Plano 2 -

•	 Fundo Administrativo
O Fundo Administrativo é correspondente a diferença entre 
as receitas e despesas administrativas, acrescida do retorno 
dos investimentos. O montante deste fundo em 31 de dezem-
bro de 2014 e 2013 está apresentado a seguir:

2014 2013

Fundo Administrativo 1.168 1.274

   Fundo Administrativo 1.168 1.274

PROVISÕES mATEmÁTICAS

As provisões matemáticas foram determinadas em bases atua-
riais, segundo cálculos da MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL 
LTDA contratada pela Boticário Prev, e representam os compro-
missos 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 2014 pode ser resumida como segue:

1º janeiro de 2014 Constituição/Reversão 31 dezembro de 2014

Patrimônio Social 91.291 23.592 114.883

Patrimônio de Cobertura do Plano 87.834 22.164 109.998

Provisões matemáticas 87.834 22.164 109.998

Benefícios Concedidos 3.055 -5 3.050

   Contribuição Definida 3.055 -5 3.050

      Saldo de Contas dos Assistidos 3.055 -5 3.050

Benefícios a Conceder 84.779 22.169 106.948

   Contribuição Definida 84.779 22.169 106.948

      Saldo de Contas - Parcela Patroc./Instituidores 39.743 8.359 48.102

      Saldo de Contas  - Parcela Participantes 45.036 13.810 58.846

Fundos 3.457 1.428 4.885

Fundos Previdenciais 2.183 1.534 3.717

   Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar 2.183 1.532 3.715

   Revisão de Plano - 2 2

Fundos Administrativos 1.274 -106 1.168

   Plano de Gestão Administrativa 1.274 -106 1.168

NOTAS ExPLICATIVAS DA ADMINISTRAçãO
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HIPÓTESES E mÉTODOS ATUARIAIS 

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

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 2014 e 2013: 

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 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 tabela regressiva, que varia entre 35% a 10%, de-

pendendo do prazo de acumulação dos recursos do parti-
cipante no plano de benefícios, ou

ii. por permanecerem no regime tributário que utiliza a ta-
bela 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 impos-
to de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas 
aplicações de recursos das entidades fechadas de previdência 
complementar.

3

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.
O cálculo atuarial das provisões matemáticas tem por base o “Método de Capitalização Individual” para avaliação de todos os bene-
fícios do plano, sem alteração das premissas em relação ao exercício de 2013.

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.

Código Conta 2014 2013

1.2.2.3.00.00.00 Participação no Plano de Gestão Administrativa 1.168 1.274

Plano de Benefícios da Boticário Prev 1.168 1.274

2.3.2.2.01.00.00 Participação no Fundo Administrativo do PGA 1.168 1.274

Plano de Benefícios da Boticário Prev 1.168 1.274

•	 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 no-
vembro de 2002 (receita bruta 
excluída, entre outros, pelos 
rendimentos auferidos nas apli-
cações financeiras destinadas 
a pagamento de benefícios de 
aposentadoria, pensão, pecúlio 
e de resgate, limitados aos ren-
dimentos das aplicações propor-
cionados pelos ativos garantido-
res das reservas técnicas e pela 
parcela das contribuições desti-
nadas à constituição de reservas 
técnicas).

NOTAS ExPLICATIVAS DA ADMINISTRAçãO
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4
Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras são relatórios contábeis que apoiam as tomadas de decisões da Boticário Prev. Nas tabelas a seguir 
você poderá avaliar uma “fotografia” da Boticário Prev no encerramento do exercício 2014, ante 2013. Esses números foram auditados 
pela KPMG Auditores Independentes conforme manifestação expressa no próximo capítulo deste relatório.

BAlANÇO PATRImONIAl | R$ mIl

Ativo Passivo

2014 2013

DISPONíVEL 47 122

REALIZÁVEL 115.008 91.325

Gestão Previdencial 133 71

Gestão Administrativa 5 6

Investimentos 114.870 91.248

Títulos Públicos 44.039 27.981

Créditos Privados e Depósitos 15.778 9.997

Ações 270 460

Fundos de Investimento 53.330 51.106

Empréstimos 1.453 1.704

18

PERMANENTE 18 18

Imobilizado  18 18

TOTAL  DO  ATIVO 115.073 91.465

2014 2013

EXIGíVEL OPERACIONAL 191 174

Gestão Previdencial  111 76

Gestão Administrativa 80 98

PATRIMÔNIO SOCIAL 114.882 91.291
Patrimônio de Cobertura 
do Plano 109.998 87.834

Provisões Matemáticas 109.998 87.834

•	 Benefícios Concedidos 3.050 3.055

•	 Benefícios a Conceder 106.948 84.779

Fundos   4.884 3.457

Fundos Previdenciais  3.716 2.183

Fundos Administrativos 1.168 1.274

TOTAL  DO  PASSIVO 115.073 91.465

DEmONSTRAÇÃO DA mUTAÇÃO DO PATRImôNIO SOCIAl | R$ mIl

DESCRIçãO 2014 2013 VARIAçãO (%)

A) Patrimônio Social - início do exercício 91.291 77.578 17,67%

1. Adições 33.517 20.995 59,64%
(+) Contribuições Previdenciais 20.443 15.742 29,86%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 12.298 4.413 178,67%
(+) Receitas Administrativas 643 737 -12,75%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa 132 103 28,15%

2. Destinações -9.923 -7.282 36,27%
(-) Benefícios -3.648 -4.361 -16,35%
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial -5.396 -2.023 166,73%
(-) Despesas Administrativas -879 -898 -2,12%

3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2) 23.595 13.713 72,06%
(+/-) Provisões Matemáticas 22.164 12.720 74,24%
(+/-) Fundos Previdenciais 1.533 1.050 46,00%
(+/-) Fundos Administrativos -106 -57 85,96%

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4) 114.883 91.291 25,84%

Esta tabela apresenta as mudanças 
ocorridas no patrimônio da Entidade.

Item A são os recursos que 
a Entidade possuía para 

cumprir com todas as suas 
obrigações no início do ano.

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.

DEMONSTRAçÕES FINANCEIRAS
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4

DEmONSTRAÇÃO DA mUTAÇÃO DO ATIVO lÍQUIDO POR PlANO DE BENEFÍCIOS | R$ mIl

DESCRIçãO 2014 2013 VARIAçãO (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 90.017 76.247 18,06%

1. Adições 33.335 20.849 59,89%
(+) Contribuições 21.037 16.436 27,99%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão 
Previdencial 12.298 4.413 178,68%

2. Destinações -9.639 -7.078 36,18%
(-) Benefícios -3.648 -4.361 -16,35%
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão 
Previdencial -5.395 -2.023 166,68%

(-) Custeio Administrativo -596 -694 -14,12%

3. Acréscimo no Ativo Líquido (1+2) 23.697 13.770 72,09%
(+/-) Provisões Matemáticas 22.164 12.720 74,24%
(+/-) Fundos Previdenciais 1.533 1.050 46,00%

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 113.714 90.017 26,33%

C) Fundos não-previdenciais 1.168 1.274 -8,32%
(+/-) Fundos Administrativos 1.168 1.274 -8,32%

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

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.

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.

DEmONSTRAÇÃO DO ATIVO lÍQUIDO POR PlANO DE BENEFÍCIOS | R$ mIl

DESCRIçãO 2014 2013 VARIAçãO (%)

1. Ativos  114.993 91.367 25,86%
Disponível 47 122 -61,47%
Recebível 1.301 1.345 -3,27%
Investimento 113.645 89.899 26,41%
Títulos Públicos 44.039 27.981 57,38%
Créditos Privados e Depósitos 15.778 9.997 57,83%
Ações 270 460 -41,30%
Fundos de Investimento 52.105 49.757 4,72%
Empréstimos 1.453 1.704 -14,73%

2. Obrigações  111 76 46,05%
Operacional 111 76 46,05%

3. Fundos não-previdenciais 1.168 1.274 -8,32%
Fundos Administrativos 1.168 1.274 -8,32%

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 113.714 90.017 26,32%
Provisões Matemáticas 109.998 87.834 25,23%
Fundos Previdenciais 3.716 2.183 70,22%

Vamos entender um 
pouco mais sobre os 
números desta tabela... 

São pagamentos imediatos e futuros 
com o Plano de Aposentadoria. Despe-

sas 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.

DEMONSTRAçÕES FINANCEIRAS
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DEmONSTRAÇÃO DO PlANO DE GESTÃO ADmINISTRATIVA (CONSOlIDADA) | R$ mIl

DESCRIçãO 2014 2013 VARIAçãO (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 1.274 1.332 -4,35%

1. Custeio da Gestão Administrativa 775 840 -7,73%
1.1. Receitas 775 840 -7,73%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 596 694 -14,12%
Custeio Administrativo dos Investimentos 47 43 9,30%
Resultado Positivo dos Investimentos 132 103 28,15%

2. Despesas Administrativas 878 898 -2,23%
2.1. Administração Previdencial 828 850 -2,59%
Pessoal e Encargos 401 301 33,22%
Treinamentos/Congressos e Seminários 27 18 50,00%
Viagens e Estadias 6 11 -45,45%
Serviços de Terceiros 301 420 -28,33%

    Consultoria Atuarial 25 20 25,00%
    Consultoria Contábil 53 81 -34,57%
    Consultoria Jurídica 0 2 -
    Sistema de Informação 214 277 -22,74%
    Auditoria Contábil 4 37 -89,19%
    Serviços Bancários 5 3 66,67%

Despesas Gerais + Tributos 90 97 -7,22%
    Associações de Classe 7 6 16,67%
    Impressos/Gráficas 34 41 -17,07%
    Correios 5 2 150,00%
    TAFIC – Taxa de Fiscalização e Controle 11 6 83,33%
    PIS/Cofins Administrativo 28 32 -12,50%
    Serviços Diversos 5 10 -50,00%

Depreciações e Amortizações 3 3 0,00%
2.2. Administração dos Investimentos 50 48 4,17%
Serviços de Terceiros 42 41 2,44%
Despesas Gerais + Tributos 8 7 14,29%

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) 103 57 80,70%

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) 103 57 80,70%

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) 1.171 1.274 -8,08%

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 positi-
va o Fundo Administrativo cresce 

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

4 DEMONSTRAçÕES FINANCEIRAS
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DESCRIçãO 2014 2013 VARIAçãO (%)

Provisões Técnicas (1+2+3+4) 113.825 90.093 26,34%

1. Provisões Matemáticas 109.998 87.834 25,23%

1.1. Benefícios Concedidos 3.050 3.055 -0,16%

Contribuição Definida 3.050 3.055 -0,16%

1.2 Benefícios a Conceder 106.948 84.779 26,15%

Contribuição Definida 106.948 84.779 26,15%

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es) 48.102 39.743 21,03%

Saldo de Contas - Parcela Participantes Benefício Definido 58.846 45.036 30,66%

3. Fundos 3.716 2.183 70,22%

3.1 Fundos Previdenciais 3.716 2.183 70,22%

4. Exigível Operacional 111 76 46,05%

4.1 Gestão Previdencial 111 76 46,05%

DEmONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PlANO DE BENEFÍCIO | R$ mIl

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, dinheiro dos 

participantes ativos.

Esse fundo é formado por recur-
sos de Patrocinadoras, no qual 

ex-participantes, ao resgatá-los, 
não tiveram direito conforme 

regulamento.

4DEMONSTRAçÕES FINANCEIRAS
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5

Examinamos as demonstrações contábeis da Boticário Prev – Sociedade de Previdência Privada, que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações da mutação do patrimônio social, do ativo líquido, da mutação do 
ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das obrigações atuariais do plano para o exercício findo naquela data, assim como 
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABIlIDADE DA ADmINISTRAÇÃO SOBRE AS DEmONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar 
– CNPC, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
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 financeiras 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 finan-
ceiras 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 financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a ava-
liação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 demonstra-
ções financeiras 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 ade-
quação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OPINIÃO 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Boticário Prev – Sociedade de Previdência Privada em 31 de dezembro de 2014 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 pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC.

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6 

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras

Marcello Palamartchuk
Contador CRC 1PR049038/O-9

RELATÓRIO DOS AUDITORES
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6
Relatório Atuarial
Este plano previdenciário possui característica de contribuição definida, sendo o valor do benefício calculado por meio da transforma-
ção do saldo de conta acumulado em nome de cada participante.

ATIVOS 
MASCULINO FEMININO TOTAL

Frequência 1.727 2.813 4.540 
Idade média 32,93 32,03 32,37 
Tempo médio de Empresa (em anos) 3,35 2,98 3,12 
Tempo médio de Plano (em anos) 3,17 2,77 2,92 
Carência média para aposentadoria 27,07 27,97 27,63 
Saldo de Conta – Participante  R$ 34.890.641,50  R$ 17.086.596,08  R$ 51.977.237,58 
Saldo de Conta – Patrocinador  R$ 29.921.007,64  R$ 12.835.697,61  R$ 42.756.705,25  

AOP - Aguardando Opção
MASCULINO FEMININO TOTAL

Frequência 217 599 816 
Idade média 28,68 28,92 29,85 
Tempo médio de Empresa (em anos) 2,47 1,77 1,95 
Tempo médio de Plano (em anos) 2,47 1,74 1,94 
Carência média para aposentadoria 31,32 31,08 31,15 
Saldo de Conta – Participante  R$ 409.092,00  R$ 481.069,20  R$ 890.161,27 
Saldo de Conta – Patrocinador  R$ 353.191,92  R$ 373.189,01  R$ 726.380,93 
*Classificação para ex-empregados que ainda não decidiram por manter ou resgatar o Plano.

AUTOPATROCINADOS
MASCULINO FEMININO TOTAL

Frequência 13 14 27 
Idade média 37,77 37,14 37,44 
Tempo médio de Empresa (em anos) 4,92 4,07 4,48 
Tempo médio de Plano (em anos) 4,69 4,07 4,37 
Carência média para aposentadoria 22,23 22,86 22,56 
Saldo de Conta – Participante  R$ 420.856,89  R$ 150.443,82  R$ 571.300,71 
Saldo de Conta – Patrocinador  R$ 251.014,05  R$ 56.048,14  R$ 307.062,19

BPD
MASCULINO FEMININO TOTAL

Frequência 30 62 92 
Idade média 39,03 37,65 38,10 
Tempo médio de Empresa (em anos) 8,13 9,55 9,09 
Tempo médio de Plano (em anos) 7,80 8,98 8,60 
Carência média para aposentadoria 20,97 22,35 21,90 
Saldo de Conta – Participante  R$ 2.467.363,44  R$ 2.940.025,44  R$ 5.407.388,88 
Saldo de Conta – Patrocinador  R$ 1.373.064,96  R$ 2.938.587,83  R$ 4.311.652,79

ESTATÍSTICAS

Na data-base da avaliação, o plano possuía 4.567 participantes ativos e autopatrocinados, com idade média igual a 32 anos e tempo 
médio faltante para aposentadoria programada igual a 27 anos e 816 participantes desligados da patrocinadora aguardando opção 
por um dos institutos obrigatórios.
O plano também possui 14 participantes assistidos, com idade média de 64 anos, e 5 pensionistas com idade média de 48 anos.

RELATÓRIO ATUARIAL
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6
APOSENTADORIA

MASCULINO FEMININO TOTAL
Frequência 10 4 14 
Idade média 65,80 60,00 64,14 
Expectativa média de vida 13,79 21,22 15,91

PENSIONISTAS
MASCULINO FEMININO TOTAL

Frequência 2 3 5 
Idade média 45,50 49,00 47,60 
Expectativa média de vida 29,07 30,39 29,86 
*Classificação para beneficiários de participantes falecidos.

   
PLANO DE CUSTEIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2015
CONTAS DISCRIMINAÇÃO
Patrocinadora 0,30% da folha de Contribuição

Participante Ativo N/A

Participante Autopatrocinado 0,50% a.a. do Saldo de Reserva

Participante em BPD 1,50% a.a. do Saldo de Reserva

Participante em AOP 1,50% a.a. do Saldo de Reserva

Assistido N/A

HIPÓTESES E mÉTODOS ATUARIAIS

A avaliação atuarial foi realizada considerando as mesmas hipó-
teses e métodos atuariais utilizados no exercício anterior e aten-
dem aos requisitos previstos na Resolução CGPC Nº 18/2006.
Por se tratar de um plano estruturado na modalidade de Con-

PROVISÕES mATEmÁTICAS, RESERVAS E FUNDOS

A composição do Exigível Atuarial, das Reservas e dos Fundos em 31 de dezembro de 2014 é a seguinte (valores em reais):

PROVISÕES MATEMÁTICAS 109.998.197,61
Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos 3.050.308,01

Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder 106.947.889,60

RESERVAS E FUNDOS 4.884.574,23
Resultado Técnico 0,00

Fundos 4.884.574,23

   Administrativo 1.168.226,98

   Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar 3.714.534,98

   Revisão de Plano 1.812,27

tribuição Definida (CD), as hipóteses atuariais não são utilizadas 
para apuração das obrigações do plano junto a seus Participan-
tes, sendo as obrigações do plano equivalentes à soma dos sal-
dos de contas individuais de cada participante.

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 Provi-
sões Matemáticas correspondem ao Patrimônio de Cobertura 
do Plano, não existindo Superávit ou Déficit Técnico a ser re-
gistrado.

Os fundos registrados no Balancete Contábil do plano em 31 
de dezembro de 2014 totalizam R$ 4.884.574,23, sendo R$ 
1.168.226,98 referente ao Fundo Administrativo, R$ 3.714.534,98 
e R$ 1.812,27 referentes ao Fundo Previdencial de Reversão de 
Saldo por Exigência Regulamentar e ao Fundo Previdencial de 
Revisão de Plano, respectivamente.

RELATÓRIO ATUARIAL
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6
RENTABIlIDADE

As cotas tiveram uma variação de 7,20% no ano que, comparando com a meta esperada de 11,73% (equivalente a juros reais de 5% 
acrescido da inflação medida pelo IPCA acumulado no período de 6,41%), demonstra uma rentabilidade de -4,05% no período.

PlANO DE CUSTEIO

O Plano de Custeio, a partir de 01 de janeiro de 2015, será alterado conforme demonstrado nas tabelas abaixo.

PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Contribuição Básica
a) 1% da parcela do SRC até 10 vezes a URB

b) 5% da parcela do SRC que exceder 10 vezes a URB

Contribuição Suplementar Opcional, ilimitada e equivalente a múltiplos de 25% da Contribuição Básica, efetuada 
mensalmente

Contribuição Eventual Opcional e equivalente a um valor de aporte eventual em qualquer data escolhida 
pelo Participante

PATROCINADOR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Contribuição Básica

a) Até 40 anos de idade = 50% da Contrib. Básica do Participante

b) De 41 a 50 anos de idade = 100% da Contrib. Básica do Participante

c) De 51 a 60 anos de idade = 150% Contrib. Básica do Participante

Contribuição Adicional Contribuição suspensa para o exercício 2015

CUSTEIO ADMINISTRATIVO CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA

Patrocinadora 0,30% sobre a Folha de Participantes

Participantes Autopatrocinados 0,50% a.a. sobre o Saldo Acumulado

Participantes em BPD e Aguardando Opção 1,50% a.a. sobre o Saldo Acumulado 

Assistido N/A

CONClUSÕES

Para fins da avaliação atuarial do Plano de Benefícios Boticário Prev, foi utilizado o cadastro de dados individuais fornecido pela 
Boticário Prev. Após a análise detalhada desses dados, verificou-se que os mesmos estavam suficientemente completos para 
realização da avaliação atuarial.
A situação financeiro-atuarial, em 31 de dezembro de 2014, apresentou resultado nulo, tendo em vista ser um plano estruturado 
na modalidade de contribuição definida, em que a obrigação atuarial com os participantes está limitada ao saldo de conta indivi-
dual.
Face ao exposto neste parecer, na qualidade de atuários responsáveis 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.

Giancarlo Giacomini Germany
Atuário M.I.B.A 1020

michel lerpiniére Rosa
Atuário M.I.B.A 2653

RELATÓRIO ATUARIAL
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Fiscalização PREVIC
PREVIC – Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar.

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), 
conhecidas popularmente como Fundos de Pensão, são organiza-
das por empresas com o objetivo de garantir a seus empregados 
uma complementação à aposentadoria oferecida pelo Regime 
Geral de Previdência Social (INSS), por meio da administração de 
planos de benefícios. 
Esses Planos de Benefícios são legalmente fiscalizados pela 
PREVIC que é uma entidade governamental autônoma consti-
tuída sob a forma de autarquia especial vinculada ao Ministério 
da Previdência Social com a finalidade de proteger e manter o 
equilíbrio do sistema.
A Boticário Prev, por estar sob esse sistema, recebeu em 2014 
dois fiscais da PREVIC para uma minuciosa fiscalização dos seus 

7

FATOS RElEVANTES

•	 Contribuições ao Plano totalizaram mais de R$ 20 milhões.
•	 Mais de R$ 320 mil recebidos em portabilidade.
•	 Mais de R$ 3 milhões pagos em benefícios de aposentadoria e resgates.
•	 Três novos aposentados recebendo benefício da Boticário Prev.
•	 Aumento de 10% no número de participantes ativos totalizando 5.356, equivalente a 83% dos empregados do Grupo.
•	 Alteração da Meta Atuarial a partir de janeiro de 2015, a qual passa ser IPCA+4,5%a.a. ante IPCA+5%a.a.

processos. Assim, em 30 de junho de 2014 a Entidade foi intima-
da para o início do processo de fiscalização, que teve encerra-
mento apenas em 8 de abril de 2015.
Com muita satisfação para a Diretoria Executiva e Conselhos De-
liberativo e Fiscal, essa fiscalização foi concluída com sucesso, ou 
seja, sem processo de autuação ou descumprimento as normas 
de administração do Plano de Benefícios. Esse resultado é ainda 
mais consistente quando avaliamos o cenário de instabilidade 
que o mercado está passando. 
Esse resultado nos dá confiança e segurança em trilhar o ca-
minho iniciado em 2013 quando decidido pela Administração 
própria dos processos da Boticário Prev, constituindo um time 
sólido, qualificado e próximo dos nossos Participantes.  

A Meta Atuarial é um objetivo determinado por lei para os 
Fundos de Pensão, que tem por princípio determinar uma 
meta de remuneração real, máxima, para que os Fundos de 
Pensão paguem os benefícios de aposentadorias.
Essa meta até 2012 tinha como limite uma remuneração real 
de 6% ao ano, ou seja, poderia ter uma Meta Atuarial de 
IPCA+6% ao ano ou menor, por exemplo. O limite é deter-
minado para que nenhum Fundo prometa remunerar mais 
do que o factível com investimentos seguros no mercado 
financeiro.
Contudo, a partir de 2013 foi determinado pelo Conselho Na-
cional de Previdência Complementar (CNPC) que essa meta 

atuarial fosse reduzida gradativamente até o limite de 4,5% ao 
ano, além da inflação. Isso ocorreu porque estudos mostraram 
que os juros reais estavam muito abaixo do factível com investi-
mentos seguros. (avaliar gráfico abaixo).
Ainda há muitas discussões no âmbito legal sobre as regras para 
melhor determinar a Meta Atuarial. Entretanto planos de Contri-
buição Definida como o Plano Boticário Prev tem menor impac-
to sobre essas determinações da meta, mas alto impacto pelas 
circunstâncias do mercado financeiro que apresentam menores 
taxas de remuneração. Assim com base nos estudos de mercado 
e avaliações sobre rendimentos futuros, a Gestão da Boticário 
Prev adequou a Meta Atuarial a partir de janeiro de 2015.

Média 12 anos 6,78%

Média 5 anos 3,48%

Média 3 anos 2,98%

Média de Juros Real:

FISCALIZAçãO PREVIC
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CONSElHO FISCAl

Os membros do Conselho Fiscal da BOTICáRIO PREV – SO-
CIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, Entidade de Previdência 
Complementar Fechada inscrita sob o CNPJ 00.998.828/0001-
80, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, conforme 
45ª Reunião do Conselho Fiscal realizada em 20 de março de 
2015, às 11 horas, na sede da Patrocinadora CáLAMO DISTRIBUI-
DORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. localizada na Avenida 
Doutor Dario Lopes, n° 2197, Curitiba, Paraná, CEP: 80210-010, 
manifestam sua expressa aprovação em relação às demonstra-
ções financeiras e documentação pertinente, contas e demais 
aspectos econômico-financeiros da Entidade referentes ao exer-
cício de 2014, as quais foram devidamente auditadas por audito-
ria independente e encaminhadas para deliberação do Conselho 
Deliberativo. 

Curitiba, 20 de março de 2015.

Fabiana de Freitas - Presidente
Fabio Rodrigo m. de morais - Conselheiro
Geraldo Bonnevialle B. Araujo - Conselheiro

CONSElHO DElIBERATIVO

Os membros do Conselho Deliberativo da BOTICáRIO 
PREV – SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, Entidade 
de Previdência Complementar Fechada inscrita sob o CNPJ 
00.998.828/0001-80, no cumprimento de suas atribuições 
estatutárias, conforme 108ª Reunião do Conselho Delibera-
tivo realizada em 20 de março de 2015, às 15 horas, na sede 
da Patrocinadora CáLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
DE BELEZA S.A. localizada na Avenida Doutor Dario Lopes, n° 
2197, Curitiba, Paraná, CEP: 80210-010, manifestam sua expressa 
aprovação e acatam o parecer do Conselho Fiscal em relação às 
demonstrações financeiras e documentação pertinente, contas e 
demais aspectos econômico-financeiros da Entidade referentes 
ao exercício de 2014, as quais foram devidamente auditadas por 
auditoria independente.

Curitiba, 20 de março de 2015.

Fernando m. modé - Presidente
lia Cristina S. A. Azevedo - Conselheira 
Henrique Rubem Adamczyk - Conselheiro

Parecer dos Conselhos

PARECER DOS CONSELHOS
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9
Gestão dos Investimentos

Participantes,

Podemos dizer que esperávamos grandes desafios para 2014 
e assim a política de investimentos para o ano foi constituída 
de forma mais conservadora, diminuindo a exposição em renda 
variável e aumentando posições em títulos de renda fixa atre-
lados à inflação. Porém, mesmo alcançando resultado superior 
à inflação, as incertezas e escândalos de corrupção abalaram a 
confiança dos investidores e impactaram negativamente o mer-
cado de capitais, especialmente no último trimestre.

Até o mês de agosto de 2014 o retorno dos investimentos da 
Boticário Prev registrava 9,25% contra uma meta atuarial de 
7,46%, resultado de movimentos táticos e alocações estraté-
gicas realizados pela gestão conforme previsto na Política de 
Investimentos. Contudo, os impactos no mercado de capitais 
por consequência das incertezas com o futuro político e eco-
nômico do país impactaram negativamente a rentabilidade a 
ponto de fechar o ano com retorno de 7,65% contra uma meta 
atuarial de 11,73%.

Os Fundos de Pensão são classificados como investidores de 
longo prazo, elaboram políticas de investimentos com objeti-
vos de fazer investimentos estruturais, fundamentados em re-
tornos	sólidos	e	não	especulativos;	e	pensando	no	longo	prazo	
não precisamos realizar desinvestimentos no cenário atual e 
perder a oportunidade de ganhar com o retorno do otimismo 
ao mercado de capitais.

Ciclos de crises econômicas são comuns, com causas e efeitos 
diferentes, mas o mercado sempre apresenta oportunidade de 
recuperação. Vimos em 2008, ano qual o Brasil ganhou o selo 
de Investment Grade, o mundo mergulhar em crise e o Ibo-
vespa recuar -41%, já no ano seguinte o Ibovespa recuperou e 
fechou com 82% positivo. A atual crise está longa, impactada 
pela lenta recuperação da economia mundial e problemas na 
economia local, mas certamente aproveitaremos seu momento 
de recuperação.

Para 2015 continuamos com uma Política de Investimentos con-
servadora, mas nem por isso menos fundamentada na visão 
de longo prazo. Continuaremos realizando movimentos táticos 
para mitigar riscos das circunstâncias e alocações estratégicas 
visando o retorno de longo prazo.

Na sequência você poderá ver em detalhes os números dos 
investimentos da Boticário Prev.

GESTãO DOS INVESTIMENTOS
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RENTABIlIDADE ACUmUlADA - 5 ANOS

RENTABIlIDADE ACUmUlADA - 10 ANOS

RETORNO DOS INVESTImENTOS NA HISTÓRIA

Mesmo sendo um investidor de longo prazo, o Fundo de Pensão deve avaliar o retorno de curto prazo e fazer movimentos neces-
sários para alinhar interesses do curto e longo prazo. A gestão da Boticário Prev faz avaliações dos resultados em janelas de 5 e 
10 anos. E quando analisamos os investimentos da Boticário Prev em 10 anos, percebemos que os retornos superam não somente a 
meta atuarial, mas também benchmarks	de	mercado;	como	CDI	e	poupança.	Porém,	os	resultados	dos	últimos	dois	anos	impactaram	
negativamente a curva do retorno acumulado em 5 anos e agora assistimos a um resultado abaixo da meta atuarial. 

AlOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGmENTO

65%

17%

16%

2%

Renda Fixa

Renda Variável

Inv. Estruturado

Empréstimo
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RENDA FIxA

O segmento de renda fixa foi o que mais cresceu em 2014. Com a expectativa de alta da inflação e da taxa SELIC, a Boticário Prev 
realizou alocações relevantes em títulos públicos e privados atrelados à inflação e ao CDI.
Com 65% da carteira total da Boticário Prev, o segmento de renda fixa foi o responsável pela maior contribuição positiva na rentabi-
lidade consolidada, fechou o ano com um retorno de 12,72% equivalente à 117,55% do CDI, benchmark do segmento. 
Mesmo titulado como Renda Fixa, o segmento apresenta volatilidade no retorno mensal (observar gráfico) e isso ocorre porque os 
ativos investidos podem ter marcação “a mercado” e sofrer com ajustes de preços conforme demanda dos investidores. Essa demanda 
provoca volatilidade nos resultados mensais e, mesmo que vejamos resultados abaixo do benchmark em determinados meses, é im-
portante perceber que o resultado é apenas contábil uma vez que, levando o investimento até o vencimento programado, é recebido 
o prêmio contratado na alocação.

RENDA VARIÁVEl

Em meio a tantos acontecimentos econômicos e políticos, especialmente no último trimestre do ano, o segmento de renda variável 
foi o que mais sofreu. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, encerrou o ano com desvalorização de 2,9%. Porém, este 
mesmo índice acumulou rentabilidade positiva de 18,9% até agosto, quando a confiança dos investidores começou a cair diante de 
incertezas políticas e escândalos com a Petrobras. 
Com a confiança abalada, investidores realizaram desinvestimentos nos mais diversos segmentos da Bolsa de Valores, que além do 
Ibovespa podemos destacar o Small Caps, que mede resultados de pequenas e médias empresas. Este segmento fechou o ano com 
retorno negativo de 16,9% enquanto até agosto acumulou retorno de 1,02% positivo.
A Boticário Prev faz investimentos diversificados em classes na Bolsa de valores, buscando equilibrar o retorno destes dois índices. 
E realizando movimentações táticas no segmento conseguiu manter uma posição defensiva e fechar com retorno de 5,8% negativo 
para o segmento.
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INVESTImENTOS ESTRUTURADOS

Classificado por investimentos mais complexos, os quais exigem maior acompanhamento e disciplina de alocação, o segmento apre-
sentou retorno positivo de 5,5% mostrando consistência e maior equilíbrio para famosa curva “J”.
A Boticário Prev já vem há alguns anos alocando recursos em investimentos classificados como Fundos de Private Equity (FIP) que 
apresentam notórios períodos de investimentos e desinvestimentos impactando assim negativamente os investimentos na primeira 
fase e retornando positivamente no segundo momento. Contudo, por já estarmos diversificando a carteira em diferentes “safras” e 
modalidades de riscos, é possível observar retorno consistente no terreno positivo.
Adicionalmente, a gestão aumentou significativamente a alocação em Fundos Multimercados (FIM) que apresentam alta volatilidade, 
mas são investimentos consistentes em seus retornos no longo prazo, assim dando maior equilíbrio para o risco-retorno do segmento.
No gráfico podemos observar que o segmento também sofreu com as incertezas do terceiro trimestre, mas ainda assim fechou com 
retorno positivo de 5,5% contribuindo para o retorno da carteira global.

OPERAÇÕES COm PARTICIPANTES

+ de R$ 1,6 milhão concedido em empréstimos
Os empréstimos aos participantes cresceram 11% em 2014, totalizando R$ 1,6 milhão em concessões. O novo regulamento, em vigor 
desde julho de 2014, contribuiu significativamente para o aumento no número de contratações, pois trouxe mais flexibilidade ao pro-
cesso de concessões que passou a ser semanal, mesma frequência que o empréstimo consignado oferecido pelo banco conveniado.
Participantes que aderiram ao Plano Boticário Prev há pelo menos 6 meses já podem solicitar empréstimo, porém, muitos ainda pro-
curam os bancos na hora de contratar um empréstimo pessoal, pois esquecem ou desconhecem que a Boticário Prev oferece esse 
benefício com taxas mais baixas que o mercado, sem burocracia e remunerando a própria poupança previdenciária.

Empréstimos que contribuem para seus investimentos 
Os benefícios do empréstimo junto à Boticário Prev não se resumem à praticidade na contratação ou às baixas taxa de juros. Existe 
um benefício muito importante que muitas vezes acaba não sendo percebido – a rentabilidade. Ou seja, todo juro cobrado nas opera-
ções de empréstimos volta para o Plano em forma de rendimento, ou seja, quando contratamos empréstimos junto à Boticário Prev 
estamos pagando juros para um fundo que é nosso!
Em 2014 a carteira de empréstimos teve uma rentabilidade de 24,88%, equivalente a 230% do CDI. Financeiramente isso representa 
um rendimento de R$ 394 mil.

Empréstimo consciente
O empréstimo para participantes do Plano é visto como um benefício, já que é possível tomar recurso emprestado sem burocracia, 
com juros mais baixos do que os praticados pelo mercado e ainda rentabilizar a própria reserva previdenciária. Mas é preciso ter 
consciência na hora de solicitar um empréstimo para evitar que este benefício torne-se uma dor de cabeça!
É importante entender que empréstimo pessoal, seja com a Boticário Prev ou com instituição financeira, não deve ser rotina e princi-
palmente não deve ser compreendido como extensão do seu salário.  
Antes de solicitar qualquer empréstimo, é de suma importância avaliar a real necessidade de contrair uma dívida e a possibilidade 
que terá de pagá-la. Isso quer dizer que você deve analisar se realmente precisa contratar um empréstimo, se o recurso será bem 
utilizado e se não existe alternativa.

QUANDO USAR QUANDO NÃO USAR COMO EVITAR
•	 para “trocar” dívidas, ou seja, QUITAR 

uma dívida de juros mais altos, como car-
tão	de	crédito	e	cheque	especial;

•	 em emergências, especialmente as rela-
cionadas à saúde.

•	 quando você tem dinheiro guardado em 
outra aplicação. Desde que consiga aces-
sá-lo sem penalidades.

•	 para compras supérfluas, férias ou bens 
que	pode	passar	mais	um	tempo	sem;

•	 para compor seu salário. Se esforce para vi-
ver	com	o	salário	e	ainda	poupe	parte	dele;

•	 controle sua ansiedade e não compre por 
impulso, junte mensalmente o valor para 
comprar	à	vista	e	com	desconto;

•	 poupe e constitua uma reserva de emer-
gência.
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RESUmO DO DEmONSTRATIVO DE INVESTImENTOS 2014

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado: lUIZ lEmOS mEIRA - CPF: 591.075.459-91. Cargo: Diretor de  
Investimentos - desde setembro de 2011.

Alocação de Recursos da Entidade (em R$)

Segmentos dez/14 % dez/13 %

Renda Fixa  75.088.017,05 65,11%  53.690.314,91 58,77%

Renda 
Variável 20.073.534,94 17,41%  18.463.622,83 20,21%

Investimentos 
Estruturados  18.24.468,03 15,83%  17.504.412,00 19,16%

Investimentos 
no Exterior  -   0,00%  -   0,00%

Empréstimos  1.903.307,39 1,65%  1.703.686,85 1,86%

TOTAl  115.319.327,41 100,00% 91.362.036,59 100,00%

Alocação dos Recursos de Gestão Administrativa da Entidade (em 
R$): PGA

Segmentos dez/14 % dez/13 %

Renda Fixa  1.223.957,20 100,00%  1.348.473,55 100,00%

Renda Variável  -    -    -    -   

Investimentos 
Estruturados  -    -    -    -   

Investimentos 
no Exterior  -    -    -    -   

Empréstimos  -    -    -    -   

TOTAl  1.223.957,20 100,00%  1.348.473,55 100,00%

modalidade de Aplicação (em R$)
Segmentos Entidade Plano PGA
Renda Fixa  75.088.017,05  73.864.059,85  1.223.957,20 
   Carteira  61.070.054,85  61.070.054,85 
   Fundos de Investimentos  13.970.484,14  12.746.526,94  1.223.957,20 
   Caixa/Bancos  47.478,06  47.478,06 
Renda Variável  20.073.534,94  20.073.534,94 
   Carteira  270.269,22  270.269,22 
   Fundos de Investimentos  19.803.265,72  19.803.265,72 
Investimentos Estruturados  18.254.468,03  18.254.468,03 
   Fundos de Participações  6.475.760,68  6.475.760,68 
   Fundos Imobiliários  973.295,81  973.295,81 
   Fundos Multimercados  10.805.411,54  10.805.411,54 
Investimentos no Exterior  -    -   
Empréstimos  1.903.307,39  1.903.307,39 
TOTAL  115.319.327,41  114.095.370,21  1.223.957,20 

Tabela Comparativa dos limites de Alocação versus Política de Inves-
timentos e legislação Vigente

Segmentos Alocação Atual
Política de Invest. Res. 3792 

(legislação)mínimo máximo
Renda Fixa 65,11% 50% 100% 100%

Renda Variável 17,41% 10% 50% 70%

Investimentos
Estruturados 15,83% 5% 20% 20%

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

Empréstimos 1,65% 1% 5% 15%

Custos Relacionados a Gestão dos Recursos (em R$)

Tipo Acumulado 2014

Taxa de Custódia  2.949,02 

PIS/COFINS  21.849,13 

CETIP/SELIC  8.337,03 

Investimentos no Exterior  17.011,54 

Alocação dos Recursos do Plano de Benefício da Entidade (em R$): 
Plano de Benefícios

Segmentos dez/14 % dez/13 %

Renda Fixa  73.864.059,85 64,05%  52.341.841,36 58,15%

Renda 
Variável  20.073.534,94 17,41%  18.463.622,83 20,51%

Investimentos 
Estruturados  18.254.468,03 15,83%  17.504.412,00 19,45%

Investimentos 
no Exterior  -   0,00%  -   0,00%

Empréstimos  1.903.307,39 1,65%  1.703.686,85 1,89%

TOTAl  114.095.370,21 100,00%  90.013.563,04 100,00%

Rentabilidade dos Investimentos da Entidade por Segmento (em %)

Segmentos 2014 Benchmark 2013 Benchmark

Renda Fixa 12,72% 11,90% 5,29% 8,82%

Renda Variável -5,78% -0,91% -1,45% -13,50%

Investimentos 
Estruturados 5,50% 12,79% -0,41% 12,26%

Empréstimos 24,88% 24,80% 26,12% 12,02%

Rentabilidade total 7,65% 11,72% 3,09% 11,20%

¹ Rentabilidade líquida apropriada na cota dos participantes.

Informamos que, em 2014, os resul-
tados apurados nos investimentos 
dos ativos da Boticário Prev - Socie-
dade de Previdência Privada, estão 
em consonância com a Política de In-
vestimentos em seus limites de alo-
cação, porém abaixo das Metas de 
resultados aprovada pelo Conselho 
da Entidade e divulgada aos partici-
pantes. A alocação dos ativos entre 
os segmentos respeita os limites de 
aplicação previstos na Política de In-
vestimentos e na Resolução CMN nº 
3792, de 24/09/2009 e posteriores.
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RESUmO DA POlÍTICA DE INVESTImENTOS 2015 - PlANO DE GESTÃO ADmINISTRATIVA

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado: lUIZ lEmOS mEIRA - CPF: 591.075.459-91. Cargo: Diretor de  
Investimentos - desde setembro de 2011.

RESUmO DA POlÍTICA DE INVESTImENTOS 2015 - PlANO DE BENEFÍCIOS

Tabela Comparativa dos limites de Alocação versus Política de Inves-
timentos e legislação Vigente

Segmentos Alocação Atual
Política de Invest. Res. 3792 

(legislação)mínimo máximo
Renda Fixa 65,11% 40% 100% 62%

Renda Variável 17,41% 10% 60% 19%

Investimento
Estruturado 15,83% 5% 20% 17%

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

Empréstimos 1,65% 1% 5% 2%

Tabela Comparativa dos limites de Alocação versus Política de Inves-
timentos e legislação Vigente

Segmentos Alocação Atual
Política de Invest.

Alvo
mínimo máximo

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

Indexador por Segmento

Segmentos Índice Target

Renda Fixa CDI 110%

Renda Variável Ibovespa +2%

Investimentos Estruturados IPCA +6%

Empréstimos CDI 230%

Meta Atuarial IPCA +4,5%

Indexador por Segmento

Segmentos Índice Target

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

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.

Gestão de Derivativos

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

GESTãO DOS INVESTIMENTOS
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Relacionamento com participantes
PROGRAmA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA
O Plano de Previdência Boticário Prev ainda é jovem, tanto pela 
sua idade de constituição, como pela idade média dos seus par-
ticipantes. Porém, já temos participantes que estão desfrutando 
de suas poupanças previdenciárias e um grupo de participantes 
que estão chegando ao tão planejado momento da aposenta-
doria. Pensando neste público que desenvolvemos em parceria 
com o Grupo Boticário o Programa de Preparação para Apo-
sentadoria. 
O programa foi feito para que empregados, e sua família, pos-
sam vivenciar e refletir sobre esta fase de preparação. Nestes 
encontros são oferecidas palestras com profissionais de mer-
cado para que os participantes tenham informações claras e 
possam atingir seus objetivos na aposentadoria. O programa já 
teve a felicidade de atender um total de 27 empregados e seus 
cônjuges.
Nestes encontros tivemos apresentação teatral com o Grupo 
de Teatro Massi que apresentou a peça “A Travessia”, a qual 

retrata a vida de um aposentado que não se preparou psicolo-
gicamente e nem financeiramente para aposentadoria, mas com 
a ajuda da sua família consegue reverter a situação.
Contamos com palestras do Dr. Marcos Cabrera, especialista 
em Geriatria, que enfatizou a importância de uma vida equilibra-
da para curtir a aposentadoria com mais saúde. Para a palestra 
de planejamento financeiro, tivemos a colaboração de André 
Campestrini e João Barbosa, profissionais da área de investi-
mentos da Boticário Prev, evidenciando a importância do pla-
nejamento para que o aposentado possa construir uma ponte 
para realização dos seus sonhos. Para análises de comporta-
mento e orientações psicológicas tivemos palestras  com a Dra. 
Luciane Borghi Duarte que falou sobre o fortalecimento das 
relações em um novo ciclo de vida e do estabelecendo metas 
para o segundo tempo do jogo. 
Para 2015 daremos continuidade a este programa, buscando 
atender demandas dos atuais participantes e novos convidados.

CANAIS DE ATENDImENTO

Com equipe própria e dedicada ao atendimento dos participantes da Boticário Prev, 
foram realizados mais de 2.500 atendimentos pelos mais diversos canais de contato 
existentes.

O atendimento mais frequente se faz por telefone com média de 57% 
dos atendimentos, seguido por e-mails que podem ser enviados direto a  
boticarioprev@grupoboticario.com.br ou pelo website, em fale conosco.

57%

42%

1%

Distribuição do Atendimento
Telefone E-mail Presencial/Lync

Um dos temas mais abordados é referente aos empréstimos que a Bo-
ticário Prev oferece a todos os participantes com mais de 6 meses de 
adesão ao Plano. E a fim de melhor atender essa demanda a equipe de 
atendimento disponibilizou no site www.boticarioprev.com.br um passo 
a passo para tirar as dúvidas mais comuns sobre o tema.

Em caso de dúvidas, entre em contato:
Telefone – (041) 3375.1300 _ opção 3.
E-mail – boticarioprev@grupoboticario.com.br
Fale conosco – www.boticarioprev.com.br 

Participantes do Programa de Preparação para Aposentadoria e organizadores.
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GLOSSÁRIO
Chegou a hora de analisar os documentos referentes ao ano de 2014 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:

* Pesquise no website mais informações.

1. ⋅O Balanço Patrimonial apresenta a posição financeira e 
patrimonial da entidade em 31 de dezembro, representan-
do, portanto, uma posição estática. O ativo é o conjun-
to 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 por meio 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 por meio 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 Con-
solidada (DPGA) revela a atividade administrativa da enti-
dade, apresentando a movimentação do fundo administra-
tivo por meio 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, eviden-
ciando 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 mate-
máticas 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 le-
gislação 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 ges-

tão 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 anual-
mente pelo Conselho Deliberativo, por meio da política 
de	investimentos;	a	meta	atuarial	é	uma	meta	de	rentabili-
dade utilizada como parâmetro para o retorno dos investi-
mentos do fundo, de forma que os eventuais compromis-
sos futuros da entidade possam ser cumpridos.

10. ⋅O parecer atuarial é um relatório preparado por um esta-
tístico especializado em seguros e previdência (atuário), 
que apresenta estudos técnicos sobre o plano de previ-
dência que estiver analisando. Seu objetivo é avaliar a saú-
de 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 pla-
no.

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 pa-
trocinadoras.

13. ⋅A política de investimentos é um documento de periodici-
dade 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 mobili-
ários 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 macroeconômi-
co de curto, médio e longo prazos, entre outras coisas. 
Estas informações auxiliam na avaliação dos recursos in-
vestidos, 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 rela-
tório 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 prin-
cipais missões proteger os interesses dos participantes.
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