
A LGP conta com uma equipe
capacitada de profissionais especializados em
serviços de consultoria atuarial. Nossos
profissionais atuaram por mais de 15 anos em
funções de liderança em empresas
multinacionais.

Nossa empresa é especializada
em desenvolver soluções para organizações
que nos procuram quando o assunto envolve o
tema atuarial e de benefícios. Priorizamos os
seguintes aspectos no relacionamento com
nossos clientes:

• Utilizamos uma linguagem clara e
objetiva para transmitir nossos
conhecimentos e escrever nossos
relatórios técnicos

• Atendemos nossos clientes com
tempestividade e qualidade

• Participamos ativamente dos
colóquios técnicos, mantendo-nos
atualizados para melhor servir

• Compartilhamos constantemente
informações relevantes para
preveni-los quanto a eventuais
demandas na legislação que possam
afetar seus negócios

• Possuímos uma visão estratégica
dos temas atuariais

Além de atuarmos na modelagem de
benefícios, avaliamos os impactos que resultam
da concessão desses benefícios dentro da
organização, avaliando e propondo
modificações nos modelos com a finalidade de
auxiliar os gestores de recursos humanos e de
finanças.

Podemos ajudar sua empresa na
condução dos seguintes projetos:

- Identificação dos planos de benefício dos
empregados sob escopo;

- Análise de contratos e regulamentos do
pacote de benefícios oferecidos aos
empregados;
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- Avaliação de potenciais compromissos atuariais
para fins de atendimento às regras locais e
internacionais (CPC 33R1, USGAAP e IAS 19)

- Análise comparativa e seleção de provedores
de planos de benefícios

- Due Dilligence Atuarial em processos de fusão e
aquisição defendendo os interesses dos
vendedores e/ou investidores

- Análises de sensibilidade para eventuais
mudanças de cenários de modo a minimizar os
impactos no preço de venda ou aquisição

- Desenho de planos de aposentadoria

- Suporte técnico aos gestores de recursos
humanos, da área de contábil e de finanças com
a finalidade de assessorá-los no entendimento
de temas de natureza atuarial

- Estudos atuariais

- Testes de aderência de premissas

- Avaliação quantitativa de riscos

- Apresentação de palestras e treinamento

Solicite o agendamento de uma reunião
para conhecer em detalhes de que modo
podemos auxiliar sua organização.

LGP Consultoria 



Conheça a metodologia
empregada pela LGP para
ajudar sua organização na
superação de desafios.

1 2 3

4 5

Análise geral sobre como os 
planos de benefícios a 
empregados impactam as 
DFs

Apresentação sobre a 
específica situação de sua 
empresa em termos de 
reconhecimento contábil das 
obrigações de benefícios e 
do que pode mudar com a 
adoção do IFRS.

Diagnóstico

Análise de premissas com a 
finalidade de detectar o 
emprego de prudência 
excessiva ou indícios de 
subestimativa na Mensuração 
das Obrigações de Benefícios 
de longo prazo contabilizadas 
nas DFs de sua empresa, 
especialmente referente a: 
programa de aposentadoria, 
plano de saúde, plano de 
assistência médica, seguros 
de vida, programas de bônus, 
multa do FGTS, entre outros.

Análise de premissas 

O êxito na detecção de 
Passivos superestimados 
ou ativos subestimados 
pode contribuir para o 
alívio das DFs de sua 
empresa, liberando 
recursos para 
investimentos em 
tempos de crise. 
Segundo nossa 
experiência os casos de 
prudência excessiva não 
são raros.

Análise de Ativos 

Identificação das cláusulas 
no programa de benefícios  
(formal ou informal ) e nos 
acordos sindicais  que geram 
uma obrigação construtiva 
que implique na 
possibilidade de passivos e 
riscos para o empregador, 
com conseqüente impacto 
negativo nas DFs de sua 
empresa.

Formulação de cenários com:  
alterações na mensuração 
das Obrigações de Benefícios 
com impacto nas DFs,  de 
reconhecimento de ativos 
patronais implícitos e 
modificações no Programa 
de Benefícios de forma a 
minimizar impactos 
negativos nos direitos dos 
empregados e a reduzir o 
lastro contábil dos planos de 
benefícios.

Avaliação de cenários 
Alternativas de cálculo e de 
modificações no Programa de 
Benefício

Identificação de Passivos e 
de eventuais riscos 
associados


