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Instrutor

Marco Pontes possui mais de 25 anos de experiência
profissional. É especialista nas áreas de benefícios,
seguros, pensão e gestão de riscos. É atuário com
formação em estatística e MBA em Administração e
Liderança. Pontes, fez o start up da área de serviços
atuariais na Deloitte e na Ernst & Young, quando atuou
na função de diretor. A carreira profissional foi feita
em empresas de consultoria atuarial, tais como a
Mercer e a STEA, tendo coordenado diversos projetos
para empresas no Brasil e na América Latina.
Atualmente atende diversas empresas em projetos de
avaliação atuarial para fins de atendimento às regras
da CPC 33 R1, IAS 19 e USGAAP. Pontes é coautor do
livro “ O Melhor vem depois, desvendando o enigma
da longevidade” publicado pela Editora Saraiva e
colunista de diversas revistas técnicas. É membro da
comissão de ética e da comissão de benefícios a
empregados do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA.

Programa

O programa foi elaborado com o propósito de abordar 
os principais aspectos da norma e das mudanças 
previstas e compreende os seguintes tópicos:

• Antecedentes dos movimentos globais de 
• Passivos atuariais e o risco de auditoria
• Introdução: Mensuração e Registro de Obrigações 

de Benefícios a Empregados
• Tipologia de Benefícios a Empregados
• Tipos Básicos dos Planos de Benefício
• Fluxo de Caixa Característico de um Plano de 

Benefícios Definidos
• Déficit ou Superávit Técnico de Planos de Benefícios 

Definidos
• Aspectos dos Passivos Atuariais (Ganhos/Perdas; 

Despesa Atuarial; Premissas Atuariais)
• O superdimensionamento de passivos
• Diferenças entre as Normas Contábeis de Benefícios 

Pós-Emprego
• A Multa do FGTS por demissão sem justa causa
• Estudos de case

Para conhecer mais sobre o treinamento entre em
contato com a LGP Consultoria por meio dos telefones:

(11)4241-7535
(11)96474-6777
(21)99573-6473

ou pelo E-mail: marco.pontes@lgpconsulting.com.br

Palestra in Company
Como o CPC 33 R1 pode afetar às
Demonstrações Financeiras de sua
empresa?

Contexto

Nos últimos anos aumentou significativamente, o
número de empresas que entendem a necessidade de
apurar os valores dos compromissos com os benefícios
oferecidos aos empregados em conformidade com a CPC
33 R1, IAS 19 e USGAAP. Por outro lado os auditores
estão ficando mais exigentes quanto à necessidade de
contabilizar os passivos oriundos de benefícios
oferecidos por empresas aos empregados. A
identificação precisa dos benefícios geradores de
passivos e um acompanhamento constante por parte do
gestor de finanças e de RH são essenciais para prever,
mitigar e, eventualmente, eliminar qualquer impacto
financeiro negativo decorrente do reconhecimento
destes passivos no balanço patrimonial. Entre os
benefícios geradores de passivos e que devem ser
avaliados atuarialmente para fins de atendimento às
regras do IAS-19 e do CPC 33 R1, destacamos: planos de
aposentadoria, prêmio de antiguidade (Jubileo), plano
de Assistência Médica (Lei 9.656), a multa do FGTS por
demissão sem justa causa e o seguro de vida em grupo
oferecido aos empregados, entre outros.

Objetivo

Oferecer os subsídios necessários para os gestores das
empresas afetadas pela norma contábil administrar o
tema dentro da organização e compartilha como às
recentes mudanças de interpretação da norma pode
afetar às Demonstrações Financeiras da organização, tais
como: o aumento do passivo da organização resultando
em redução de bônus dos gestores, empregados e do
lucro dos acionistas e uma eventual redução ou revisão
na cesta de benefícios oferecidos aos empregados.

Público Alvo

Profissionais que atuam nas áreas de finanças,
controladoria, contábil, auditoria interna e de recursos
humanos.

Duração

8 horas


