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1 INTRODUÇÃO 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 33 (R1) Benefícios a 

Empregados tem como objetivo estabelecer a contabilização e divulgação dos 

benefícios concedidos aos empregados, devendo este ser aplicado pela 

entidade empregadora / patrocinadora na contabilização destes benefícios. 

De acordo com o CPC 33, os benefícios a empregados aos quais este 

Pronunciamento se aplica incluem: 

 (a) por planos ou acordos formais entre a entidade e os 

empregados individuais, grupos de empregados ou seus 

representantes; 

 (b) por disposições legais, ou por meio de acordos setoriais, 

pelos quais se exige que as entidades contribuam para planos 

nacionais, estatais, setoriais ou outros; ou  

(c) por práticas informais que deem origem a uma obrigação 

construtiva (ou obrigação não formalizada, conforme 

Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes). Práticas informais dão 

origem a uma obrigação construtiva quando a entidade não 

tiver alternativa senão pagar os benefícios. Pode-se citar, como 

exemplo de obrigação construtiva, a situação em que uma 

alteração nas práticas informais da entidade cause dano 

inaceitável no seu relacionamento com os empregados. 

2.1 Benefício a empregados  
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Segundo o CPC 33, benefícios a empregados são todas as formas de 

compensação proporcionadas pela entidade em troca de serviços prestados 

pelos seus empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho. 

Os benefícios a empregados incluem:   

 Benefício de curto prazo a empregados; 

 Benefícios pós-emprego;  

 Benefícios de longo prazo; e 

 Benefícios rescisórios. 

 

2.1.1 Benefícios de curto prazo  

 

Benefícios de curto prazo a empregados são benefícios (exceto 

benefícios rescisórios) que se espera que sejam integralmente liquidados em 

até doze meses após o período a que se referem as demonstrações contábeis 

em que os empregados prestarem o respectivo serviço. (CPC 33, 2012) 

Incluem os seguintes itens: 

(a) ordenados, salários e contribuições para a previdência social;  

(b) licença anual remunerada e licença médica remunerada;  

(c) participação nos lucros e bônus; e  

(d) benefícios não monetários (tais como assistência médica, moradia, carros e 

bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) para os atuais empregados. 

Para Santos (2010), os benefícios de curto prazo de empregados, 

segundo preceituado na IAS 19, dizem respeito a ordenados e salários, 

contribuição para a Segurança Social, licenças pagas, baixas pagas por 

doença, participações nos lucros e gratificações, desde que sejam liquidadas 

até doze meses após o final do período, em que os empregados prestaram o 

respectivo serviço e benefícios não monetários, nomeadamente assistência 

médica, automóveis e habitação. 
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2.1.1.1 Reconhecimento e Mensuração  

 

De acordo com o CPC 33 (R1), quando o empregado tiver prestado 

serviços à entidade durante o período contábil, a entidade deve reconhecer o 

montante não descontado dos benefícios de curto prazo aos empregados, que 

se espera sejam pagos, em troca desse serviço: 

 (a) como passivo (despesa acumulada), após a dedução de 

qualquer quantia já paga. Se a quantia já paga exceder o valor 

não descontado dos benefícios, a entidade deve reconhecer o 

excesso como ativo (despesa paga antecipadamente), desde 

que a despesa antecipada conduza, por exemplo, a uma 

redução dos pagamentos futuros ou a uma restituição de caixa; 

 (b) como despesa, salvo se outro Pronunciamento Técnico 

exigir ou permitir a inclusão dos benefícios no custo de ativo 

(ver, por exemplo, os Pronunciamentos Técnicos CPC 16 – 

Estoques e CPC 27 – Ativo Imobilizado). 

2.1.2 Benefícios pós- emprego  

 

Planos de benefícios pós-emprego são acordos formais ou informais nos 

quais a entidade se compromete a proporcionar benefícios pós-emprego a um 

ou mais empregados. (CPC 33, 2012) 

Pereira e Dias (2012) apontam que os benefícios pós-emprego são 

benefícios dos empregados (que não sejam benefícios de cessação de 

emprego) que sejam pagáveis após a conclusão do emprego. Estes benefícios 

incluem, por exemplo: benefícios de reforma, tais como pensões; e outros 

benefícios pós-emprego, tais como seguros de vida pós-emprego e cuidados 

médicos pós-emprego. 

Os benefícios pós-emprego segundo Santos (2010) incluem pensões, 

outros benefícios de reforma, seguros de vida e cuidados médicos pós-
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emprego, estabelecendo dois tipos de planos, os planos de contribuição 

definida e os planos de benefícios definidos 

2.1.2.1 Plano de Contribuição Definida  

 

De acordo com CPC 33, os planos de contribuição definida são planos 

de benefícios pós-emprego nos quais a entidade patrocinadora paga 

contribuições fixas a uma entidade separada (fundo), não tendo nenhuma 

obrigação legal ou construtiva de pagar contribuições adicionais se o fundo não 

possuir ativos suficientes para pagar todos os benefícios aos empregados 

relativamente aos seus serviços do período corrente e anterior. 

Para Santos (2010), os planos de contribuição definida são aqueles em 

que a entidade efetua contribuições para um fundo de montante pré-definido e 

não assume a responsabilidade para pagar contribuições adicionais, caso o 

fundo não disponha de meios suficientes. 

Nos planos de contribuição definida, a obrigação legal ou construtiva da 

entidade está limitada à quantia que ela aceita contribuir para o fundo. Assim, o 

valor do benefício pós-emprego recebido pelo empregado deve ser 

determinado pelo montante de contribuições pagas pela entidade patrocinadora 

(e, em alguns casos, também pelo empregado) para um plano de benefícios 

pós-emprego ou para uma entidade à parte, juntamente com o retorno dos 

investimentos provenientes das contribuições. (CPC 33, 2012) 

Os planos de contribuição definida são planos de benefícios pós-

emprego, pelos quais uma entidade paga contribuições fixadas a uma entidade 

separada, e não terá obrigação legal ou construtiva de pagar contribuições 

adicionais se o fundo não detiver ativos suficientes para pagar todos os 

benefícios dos empregados, relativos ao serviço destes no período corrente e 

em períodos anteriores. Assim, a responsabilidade da entidade resume-se ao 

pagamento do prêmio acordado com a seguradora ou fundo, e fica limitada ao 

valor destas contribuições. Os riscos associados ao fundo, relacionados com 

questões atuariais ou de investimento, recaem no empregado, uma vez que os 
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montantes a receber dependem dos ativos disponíveis no fundo (RODRIGUES, 

2013). 

2.1.2.1.1 Reconhecimento e Mensuração 

 

Para o CPC – 33 (R1) a contabilização dos planos de contribuição 

definida é direta porque a obrigação da entidade patrocinadora relativa a cada 

exercício é determinada pelos montantes a serem contribuídos no período. 

Consequentemente, não são necessárias premissas atuariais para mensurar a 

obrigação ou a despesa, e não há possibilidade de qualquer ganho ou perda 

atuarial. Além disso, as obrigações são mensuradas em base não descontada 

a valor presente, exceto quando não são completamente liquidados em até 

doze meses após o final do período em que os empregados prestam o 

respectivo serviço.  

A entidade deve divulgar o montante reconhecido como despesa para os 

planos de contribuição definida. Sempre que exigido pelo Pronunciamento 

Técnico CPC – 05 – Divulgação sobre Partes Relacionadas, a entidade, 

também deverá divulgar informação acerca das contribuições para planos de 

contribuição definida relativas aos administradores da entidade. (CPC 33, 

2012) 

2.1.2.2 Plano de Benefício Definido  

 

O CPC 33 define plano de benefício definido como planos de benefícios 

pós-emprego que não sejam planos de contribuição definida, sendo estes 

obrigações da entidade patrocinadora de fornecer os benefícios pactuados aos 

atuais e aos ex-empregados; e risco atuarial (de que os benefícios venham a 

custar mais do que o esperado) e risco de investimento recaem, 

substancialmente, sobre a entidade. Se a experiência atuarial ou de 

investimento for pior que a esperada, a obrigação da entidade pode ser 

aumentada. 

2.1.2.2.1 Contabilização 
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A contabilização dos planos de benefício definido é complexa porque 

são necessárias premissas atuariais para mensurar a obrigação e a despesa 

do plano, bem como existe a possibilidade de ganhos e perdas atuariais. Além 

disso, as obrigações são mensuradas ao seu valor presente, porque podem ser 

liquidadas muitos anos após a prestação dos serviços pelos empregados. 

(CPC 33, 2012) 

2.1.2.2.2 Reconhecimento e mensuração  

 

De acordo com o CPC 33, os planos de benefício definido podem não ter 

fundo constituído ou podem ser total ou parcialmente cobertos por 

contribuições da entidade e, algumas vezes, dos seus empregados, para a 

entidade ou fundo legalmente separado da entidade patrocinadora, e a partir do 

qual são pagos os benefícios a empregados. O pagamento dos benefícios 

concedidos depende não somente da situação financeira e do desempenho 

dos investimentos do fundo, mas também da capacidade e do interesse da 

entidade de suprir qualquer insuficiência nos ativos do fundo. Portanto, a 

entidade assume, na essência, os riscos atuariais e de investimento 

associados ao plano. Consequentemente, a despesa reconhecida de plano de 

benefício definido não é necessariamente o montante da contribuição devida 

relativa ao período. 

2.1.2.3 Planos multiempregadores 

 

O CPC 33 define os planos multiempregadores como planos de 

contribuição definida (exceto planos de previdência social) ou planos de 

benefício definido (exceto planos de previdência social) que:  

(a) possuem ativos formados por contribuições de várias 

entidades patrocinadoras que não estão sob o mesmo controle 

acionário; e  

(b) utilizam aqueles ativos para fornecer benefícios a 

empregados a mais de uma entidade patrocinadora, de forma 

que os níveis de contribuição e benefício sejam determinados 



 
9 

 

sem identificar a entidade patrocinadora que emprega os 

empregados em questão. 

2.1.3 Benefícios de longo prazo  

 

Benefícios de longo prazo são todos os benefícios aos benefícios aos 

empregados que não benefícios de curto prazo aos empregados, benefícios 

pós-emprego e benefícios rescisórios. 

Segundo CPC 33, outros benefícios de longo prazo a empregados 

incluem itens que a entidade não espera que sejam integralmente liquidados 

até doze meses após o período a que se referem as demonstrações contábeis 

em que os empregados prestarem os respectivos serviços como, por exemplo:  

(a) ausências remuneradas de longo prazo, como, por exemplo, licença 

por tempo de serviço ou licença sabática;  

(b) jubileu ou outros benefícios por tempo de serviço; 

(c) benefícios de invalidez de longo prazo;  

(d) participação nos lucros e bônus; e 

 (e) remuneração diferida. 

2.1.3.1 Contabilização  

 

Requer um método mais simplificado de contabilização. Diferentemente 

da contabilização exigida para benefícios pós-emprego, esse método não deve 

reconhecer mensurações de outros resultados abrangentes.  

2.1.4 Benefícios Rescisórios  

 

Segundo o CPC 33, os benefícios rescisórios são benefícios aos 

empregados fornecidos pela rescisão do contrato de trabalho de empregado 

como resultado de:  
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(a) decisão da entidade terminar o vínculo empregatício do empregado 

antes da data normal de aposentadoria; ou  

(b) decisão do empregado de aceitar uma oferta de benefícios em troca 

da rescisão do contrato de trabalho. 

O fato gerador da obrigação é a rescisão do contrato de trabalho. Esses 

benefícios são pagos em parcelas únicas, exceto nos casos em que a melhoria 

de benefícios pós-emprego, seja indiretamente, por meio de plano de 

benefícios aos empregados, ou diretamente; e o salário até o final do período 

de aviso específico, se o empregado não mais prestar serviços que 

proporcionem benefícios econômicos à entidade. 

2.1.4.1 Reconhecimento  

 

Conforme disposto no CPC 33, a entidade deve reconhecer um passivo 

e uma despesa com benefícios rescisórios no momento que ocorrer primeiro 

dentre as seguintes datas:  

(a) quando a entidade não mais puder cancelar a oferta desses 

benefícios; e  

(b) quando a entidade reconhecer os custos de reestruturação que 

estiver no alcance do Pronunciamento CPC 25 – Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes e envolver o pagamento de benefícios 

rescisórios. 

 

 

3  ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA PETROBRÁS S/A  

 

 A presente análise teve como base o Balanço Patrimonial Consolidado 

da empresa Petrobras, apresentando a posição patrimonial da empresa em 31 

de dezembro de 2016 e 2017.  
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O foco deste estudo é analisar as contas nele apresentadas e que, 

concomitantemente, possuem relacionamento direto com o CPC 33 – 

Benefícios a Empregados. Verifica-se que essas contas foram encontradas 

apenas no Passivo da entidade, sendo elas: 

 Salários, férias, encargos e participações – Passivo Circulante; 

 Planos de pensão e saúde – Passivo Circulante; 

 Planos de pensão e saúde – Passivo não Circulante. 

 Para melhor visualização e entendimento das contas acima 

mencionadas, segue um quadro expondo as respectivas análises horizontais e 

verticais: 

     

 Ao analisar o quadro observamos que o total do Passivo da entidade 

sofreu aumento de 0,25% em 2017, quando comparado ao valor apresentado 

em 2016.  

 Nota-se que, dentre as contas acima analisadas, apenas a conta de 

Planos de pensão e saúde, presente no Passivo Circulante, apresentou um 

aumento em 2017, quando comparada a 2016, sendo esse quantificado em 

2,93%. 

As demais contas - Salários, férias, encargos e participações 

apresentadas no Passivo Circulante e Planos de pensão e saúde apresentada 

no Passivo não Circulante, declinaram em 2017 quando comparadas ao 

mesmo período em 2016, sendo essas quedas quantificadas em 40,42% e 

2,29%, respectivamente.  

Balanço Patrimonial Consolidado

Em 31 de dezembro de 2017e 2016 (Em milhões de dólares norte-americanos, exceto se indicado de outra forma)

Valor R$ AV Valor R$ AV AH

Passivo 169.864 100,00% 169.433 100,00% 0,25%

Salários, férias, encargos e participações (PC) 1.309 0,77% 2.197 1,30% -40,42%

Planos de pensão e saúde (PC) 844 0,50% 820 0,48% 2,93%

Planos de pensão e saúde (PNC) 20.986 12,35% 21.477 12,68% -2,29%

2017 2016
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Ao comparar as contas acima analisadas com o total do Passivo, 

observa-se que, apesar de apresentarem percentuais relativamente pequenos, 

apresentam relevância frente às obrigações da entidade.  

 

4 CHECK-LIST 

 

Quesitos Evidenciado Não evidenciado Parcialmente evidenciado Não se aplica 

 Benefícios De Curto Prazo Aos Empregados x

Licenças remuneradas de curto prazo x

Planos de participação nos lucros e bônus x

Planos multiempregadores x

Planos de benefício definido que compartilham riscos entre 

várias entidades sob controle comum x

Planos de previdência social (planos públicos) x

Seguro de benefícios x

Benefícios pós-emprego: plano de contribuição definida x

Benefícios pós-emprego: plano de benefício definido x

Contabilização da obrigação construtiva x

Reconhecimento e mensuração: valor presente de obrigação por 

benefício definido e custo do serviço corrente x

Premissas atuariais x

Mortalidade x

Taxa de desconto x

Salários, benefícios e custos médicos x

Custo do serviço passado e ganhos e perdas na liquidação 

(settlement) x

Reconhecimento e mensuração: ativos do plano x

Valor justo dos ativos do plano x

Reembolsos x

Componentes de custo de benefício definido x

Juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de 

benefício definido x

Remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício 

definido líquido x

Componente financeiro de custo de benefício definido

Divulgação

Características dos planos de benefício definido e riscos a eles 

associados x

Planos multiempregadores

Planos de benefício definido que compartilham riscos entre 

várias entidades sob controle comum x

Outros Benefícios De Longo Prazo A Empregados x

Benefícios Rescisórios x
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do trabalho apresentado, pudemos concluir que, de modo geral, a 

Petrobrás S/A é uma empresa que segue às exigências do CPC 33 quanto ao 

reconhecimento, mensuração e contabilização dos benefícios a empregados. 

No entanto, não devemos descartar que falta a evidenciação dos seguros de 

benefícios, a contabilização das obrigações construtivas (ponto importantíssimo 

para que a empresa esteja em conformidade com as normas contábeis, uma 

vez que as obrigações construtivas devem ser contabilizadas como qualquer 

outra obrigação), e outros benefícios de longo prazo aos empregados. 

 Um ponto importante é evidenciar que os planos de pensão e saúde no 

longo prazo representam uma parcela considerável do passivo da Petrobrás e 

isso é um fator a ser observado e controlado para um bom controle atuarial. Já 

os salários e planos de pensão e saúde a curto prazo representam de forma 

insignificante o passivo, sendo assim, um bom sinal para a empresa. 
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