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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao reflexo da situação em que o mercado brasileiro vive e a escassez de mão 

de obra qualificada, há uma grande necessidade de conceder melhores recompensas aos 

funcionários com o intuito de atrair e reter talentos. Organizações que oferecem bons 

benefícios tendem a encorajar e conquistar a lealdade de seus colaboradores propiciando 

melhores resultados, com o aumento da produtividade e redução da rotatividade. 

Em 2009, foi publicado o Pronunciamento Técnico CPC 33 com o objetivo de 

estabelecer a contabilização e a divulgação dos benefícios concedidos aos empregados. Desta 

forma, o presente trabalho tem a finalidade de identificar a importância dos benefícios a 

empregados, expondo seus objetivos, mensuração, registros e seus aspectos mais relevantes. 

 

1.1 TEMA 

 
A contabilidade e a gestão de negócios.  

 
 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 
Quais são os benefícios a empregados? Quais são os objetivos, mensuração e registros 

dos benefícios a empregados? Quais são os aspectos mais relevantes tendo em vista os 

benefícios a empregados? 

 
 

1.3 OBJETIVOS 

 

O principal objetivo desse trabalho é identificar a importância dos benefícios a 

empregados, expondo seus objetivos, mensuração, registros e seus aspectos mais relevantes; 

sempre traçando uma relação do tema com a responsabilidade e o papel do contador na gestão 

de negócios. Estabelecendo assim a contabilização e a divulgação dos benefícios de curto 

prazo, ordenados, salários e contribuições para a seguridade social; participação nos lucros e 

bônus, benefícios não monetários, pós-emprego, outros de longo prazo e os rescisórios; 

concedidos aos colaboradores. 

1.4 JUSTIFICATIVA 
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É fundamental em um ambiente de mercado tão acirrado que o pessoal esteja 

qualificado, comprometido e acima de tudo motivado para que a organização alcance um 

patamar altamente competitivo. E é por isso que essa temática foi escolhida, já que é de suma 

importância que um contador detenha o conhecimento sobre os benefícios aos empregados e a 

capacidade de organização e documentação de todas as rotinas importantes para o negócio. 

Assim a gestão poderá ser mais assertiva, compatível com as finanças, estará em 

conformidade com o regulamento da legislação trabalhista e os objetivos pretendidos serão 

alcançados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DOS BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 

 

No momento atual, as empresas com o intuito de atingir seus objetivos, estão cada vez 

mais oferecendo aos funcionários muitos benefícios para que dessa forma consigam atrair 

talentos, ter um crescimento e fortalecimento no mercado visto que, para o sucesso 

empresarial é preciso também proporcionar o bem-estar de todos os colaboradores.  

Dessa forma, nas palavras de Chiavenato (2008, p.52), “as pessoas formam o principal 

ativo da organização. Com isso vem a necessidade das organizações tornarem-se mais atentas 

a seus funcionários. Assim começaram a perceber que só podem crescer e manter sua 

continuidade se forem conscientes de investir em seus parceiros, principalmente os 

empregados”.  

No passado, até o ano de 2000, tinham apenas duas fontes que apresentavam todos os 

benefícios a empregados no Brasil. Eram elas: Interpretação Técnica Nº 01/91 do Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) e Parecer de Orientação da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) nº 24/92.  

Entretanto, com o aumento significativo dos gastos nas empresas além dos 

tradicionais, viu-se necessário realinhar os benefícios. Então, através da Deliberação CVM nº 

371/00, foi referendado o pronunciamento da IBRACON nº 26, para tratar da contabilização e 

evidenciação desses benefícios alinhando com o Comitê de Normas Internacionais de 

Contabilidade (IASB). Esses benefícios incluem tanto aos empregados quanto aos seus 

dependentes. 

Com o objetivo de estabelecer a contabilização e a divulgação dos benefícios 

concedidos aos empregados, foi publicado em 2009 o CPC 33 pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovado pela CVM, no qual está alinhado com o IAS 19. 

Cabe destacar que este pronunciamento não alcança os pagamentos baseados em ações, que 

são uma forma de remuneração através de opções de compras de ações ou de ações 

propriamente ditas. Estes pagamentos são aplicados pelo Pronunciamento Técnico CPC 10 – 

Pagamentos Baseados em Ações. 
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2.2 IMPORTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 

 

Atualmente, devido ao reflexo da situação em que o mercado brasileiro vive e a 

escassez de mão de obra qualificada, há uma grande necessidade de conceder melhores 

recompensas aos funcionários com o intuito de atrair e reter talentos. Conforme é mencionado 

por Chiavenato (2004, p.271), “a recompensa das pessoas dentro das organizações constitui 

um dos elementos fundamentais para o incentivo e a motivação dos colaboradores”. 

As recompensas podem ser divididas em: remuneração básica, que é o salário por mês 

ou hora, incentivos salariais, que são os bônus, participação nos lucros e etc, e em benefícios. 

Embora as recompensas constituam custos para a organização, também podem trazer enormes 

vantagens, uma vez que, estimulam seus parceiros a trazer contribuições para o próprio 

crescimento da organização, através da política de retribuição.  

Os benefícios podem melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, visto que estão 

relacionados às necessidades básicas dos mesmos, atendendo a objetivos individuais, 

econômicos e sociais. Geralmente constituem um pacote de benefícios e serviços sociais 

bastante variados, composto de assistência médico-hospitalar, alimentação subsidiada, seguro 

de vida, transporte, planos de precedência privada, entre outros (CHIAVENATO, p.273, 

2004). 

A efetuação correta dos benefícios aos funcionários evidencia a preocupação da 

organização em relação a seu colaborador e propicia melhores resultados, com o aumento da 

produtividade e também a redução da rotatividade, uma vez que o funcionário leva em 

consideração as vantagens oferecidas em relação a outros cargos oferecidos no mercado. 

 

2.3 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 

 

De acordo com Chiavenato (2004), benefícios são “todas as formas de remunerações 

proporcionadas por uma Entidade a seus empregados ou aos seus dependentes em troca dos 

serviços prestados por esses empregados”. 

O Pronunciamento Técnico CPC 33 tem como objetivo estabelecer a contabilização e 

a divulgação dos benefícios concedidos aos empregados. Para tanto, requer que a entidade 

reconheça: 

(a) um passivo quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios a serem 

pagos no futuro; 
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(b) uma despesa quando a entidade se utiliza do benefício econômico proveniente do 

serviço recebido do empregado em troca de benefícios a esse empregado. 

 

2.3.1 Benefícios de curto prazo 

 

Os benefícios de curto prazo aos colaboradores integram os subseqüentes itens 

conforme CPC 33: (a) ordenados salários e contribuições para a previdência social; (b) licença 

remunerada (anual e médica); (c) participação nos lucros e bônus; e (d) benefícios não 

monetários (assistência médica, moradia, carros e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados); 

presumindo que os mesmos sejam absolutamente solvidos em até doze meses após o período 

a que se referem às demonstrações contábeis que os colaboradores executarem os serviços. 

Caso estas expectativas quanto à época de liquidação se modifiquem de forma temporária, 

não é necessário reclassificar os benefícios. Isso apenas irá ocorrer caso características dos 

mesmos sejam alteradas ou se a variação não for temporária. 

 

2.3.1.1 Participação nos lucros e bônus 
 
 

Sérgio Martins (2000) esclarece que os programas de participação nos lucros: 

[...] sob a ótica empresarial, são parte integrante da estratégia de busca da 
participação e comprometimento dos funcionários, servindo até mesmo como apoio 
para a reestruturação produtiva na busca de produtividade e qualidade. (MARTINS, 
SERGIO, 2000, p.48). 
 

De acordo com o CPC 33, a organização só deve reconhecer o custo esperado de 

pagamento de participação nos lucros e bônus quando: 

a) For obrigada legalmente e construtivamente de quitar os pagamentos por motivos de 

eventos passados; 

b) A obrigação puder ser estimada de maneira fidedigna. 

É definido ainda que em alguns planos de participação nos lucros, os colaboradores 

recebem uma parcela do lucro apenas se continuarem na entidade durante um período 

determinado. Essa mensuração das parcelas deve transparecer a possibilidade de alguns 

funcionários se desligarem e não receberem a participação no lucro.  

Com relação aos bônus é definido que a entidade pode não ter obrigação legal de 

pagá-los. Porém algumas organizações aplicam o mesmo. A mensuração da obrigação 



8 
 

construtiva do bônus deve obedecer à mesma lógica da participação nos lucros, levando em 

consideração a possibilidade de demissão de stakeholders. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 33 (2012, p.10) a empresa: 

[...] pode fazer uma estimativa confiável da sua obrigação legal ou construtiva em 
conformidade com o plano de participação nos lucros ou bônus, quando e somente 
quando: (a) os termos formais do plano contemplarem uma fórmula para determinar 
o valor do benefício; (b) a entidade determinar os montantes a serem pagos antes da 
aprovação de emissão das demonstrações contábeis; ou (c) a prática passada 
fornecer evidências claras do montante da obrigação construtiva da entidade.  

 
Fundamenta-se que se as obrigações de pagamento de participação nos lucros e de 

bônus não forem completamente liquidadas dentro de doze meses após o final do período em 

que os colaboradores prestaram serviço, estes deverão ser reconsiderados e definidos como 

benefícios de longo prazo. 

 
2.3.1.2 Licenças remuneradas 
 
 

As licenças remuneradas são o reconhecimento dos benefícios de curto prazo como 

custo, quando: 

a) Ocorrer licenças remuneradas cumulativas; o serviço prestado aumenta o direito 

do trabalhador a ausências remuneradas futuras; 

b) Ocorrer de licenças remuneradas não cumulativas. 

São classificadas em duas categorias: cumulativa e não cumulativa. A cumulativa são 

aquelas licenças que permitem ao empregado estendê-las e a utilizarem no futuro, caso não 

tenha a adquirido completamente no período corrente. Estas podem ser subdivididas em: de 

direito adquirido (remuneração em dinheiro pelas licenças não aproveitadas no desligamento 

do serviço) e sem direito adquirido (não dá direito ao empregado a receber a licença). Já a não 

cumulativa é o oposto da cumulativa, não permitindo ao colaborador essa extensão.  

Os motivos para remuneração dos empregados por ausência são: feriados, doença e 

invalidez por curto prazo, maternidade ou paternidade, serviços de tribunais e serviço militar.  

 
2.3.1.3 Divulgação 
 

A divulgação dos benefícios de curto prazo possui especificações determinadas nos 

seguintes Pronunciamentos Técnicos: CPC 05 - Divulgação sobre Partes Relacionadas que 

exige divulgação acerca de benefícios concedidos aos administradores da organização. E no 
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CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis é requisitada a divulgação de despesas 

com benefícios a empregados 

 

2.3.2 Benefícios de longo prazo 

 

De acordo com CPC 33, serão considerados outros benefícios de longo prazo se caso a 

entidade não espera que sejam integralmente liquidados em até doze meses após o período a 

que se referem às demonstrações contábeis, os seguintes itens: 

a) Licenças remuneradas de longo prazo, como, por exemplo, licença por tempo de 

serviço ou licença sabática; 

b) Gratificações ou outros benefícios por tempo de serviço; 

c) Benefícios por invalidez de longo prazo; 

d) Participação nos lucros e bônus; 

e) Remuneração diferida. 

É importante conhecer e saber sobre os benefícios sociais para melhor entender suas 

aplicações e seu funcionamento. Dessa forma, vale destacar a opinião de Chiavenato (2008, 

p.345), que afirma, neste sentido que: 

“(...) benefícios sociais são facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as 
empresas oferecem aos seus empregados, no sentido de poupar-lhes esforços e 
preocupações. Podem ser financiados, parcialmente ou totalmente, pela organização. 
Quase sempre não são pagos diretamente pelas pessoas. Contudo, constituem meios 
indispensáveis na manutenção de força de trabalho dentro de um nível satisfatório de 
satisfação e produtividade”. (CHIAVENATO, 2008, P.345). 

 
São válidos também para os outros benefícios de longo prazo, exceto ao que se refere 

às perdas e ganhos atuariais e custo de serviço passado, todas as formas e regras de 

reconhecimento, mensuração e contabilização. 

2.3.2.1 Divulgação 
 

Ainda que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) não impõe exigências 

acerca das divulgações específicas de outros benefícios de longo prazo a empregados, outros 

pronunciamentos podem exigir tais divulgações, como, por exemplo, o CPC 26 que requer a 

divulgação das despesas de benefícios a empregados na Apresentação das Demonstrações 

Contábeis e o CPC 05, que requer divulgações sobre benefícios a empregados para os 

administradores da entidade na Divulgação sobre Partes Relacionadas. 
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2.3.3 Benefícios de desligamento/rescisórios.  

 

De acordo com CPC 33, os benefícios fornecidos pela rescisão do contrato de trabalho 

de empregado podem ser feito de duas formas:  

a) A entidade decide terminar o vínculo de empregado antes da data normal de 

aposentadoria; ou 

b) O empregado tem a decisão de aceitar a oferta de benefícios com isso fazendo a troca 

da revisão do contrato de trabalho.  

 
2.3.3.1 Divulgação 
 

Apesar do Pronunciamento CPC 33 não exigir a divulgação específicas sobre 

benefícios rescisórios, outros pronunciamentos exigem; tal qual o Pronunciamento CPC 05 – 

Divulgação sobre Partes Relacionadas que exige a divulgação sobre os benefícios rescisórios 

de administradores da entidade. A divulgação das despesas de benefícios aos empregados é 

feita pelo Pronunciamento CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 

 
2.3.4 Benefícios pós-emprego 
 

Planos de benefícios pós-empregos são aqueles acordos sejam eles formais ou 

informais que a entidade patrocinadora/empregadora implica a pagar ao seu empregado pós-

emprego. De acordo com Comitê de Pronunciamento Contábil número 33 os planos de 

benefícios são classificados como Planos de Contribuição Definida ou como Planos de 

Benefícios Definido, o qual decorre dos termos e das condições do plano. 

 
 

2.3.4.1 Planos de Contribuição Definida 
 

Planos de benefícios pós-emprego são aqueles pelos quais a entidade patrocinadora faz 

o pagamento. 

Contribuições a uma entidade separada (fundo de pensão), não tem como obrigação 

construtiva ou legal de pagar contribuições adicionais se o fundo não possuir ativos 

satisfatórios para realizar o pagamento de todos os benefícios aos empregados 

comparativamente aos seus serviços do período corrente anterior. Em decorrência o risco 

atuarial e o risco de investimento recaem sobre o empregado. 

A contabilização dos planos de contribuição definida é direta isso devido a imposição 

da entidade patrocinadora equivale a cada exercício é fixada pelos montantes a serem dividido 
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no período, assim sendo não são necessárias premissas atuariais para mensurar a obrigação ou 

a despesa e não há perspectiva de qualquer perda ou ganho atuarial. 

 
2.3.4.1.1 Reconhecimento e Mensuração  

 
Quando houver a prestação de serviços feito pelo funcionário durante um determinado 

tempo, é dever da entidade reconhecer a contribuição devida para plano de contribuição 

definida em troca desses serviços:  

a) Como passivo (despesa acumulada), posteriormente a dedução de qualquer 

contribuição já paga. Se houver a superação da contribuição relativa ao serviço já paga antes 

do período contábil, a entidade deve reconhecer esse excesso como despesa antecipada, na 

medida em que as antecipações conduzirão, por exemplo, a uma redução nos pagamentos 

futuros ou em um reembolso em dinheiro; e  

b) Como despesa, outro pronunciamento exija ou permita a inclusão da contribuição 

no custo de ativo, como podemos afirmar nos Pronunciamentos Técnicos CPC 16 – Estoques 

e o CPC 27 – Ativo Imobilizado. 

 
 

2.3.4.1.2 Divulgação 
 
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 divulga informação acerca das 

contribuições para planos de contribuição definida relativas aos administradores da entidade. 

 
 
2.3.4.2 Plano de Benefício Definido 
 
 

Os planos de benefícios definidos são caracterizados pela obrigação dos riscos de 

investimento e atuariais pela entidade patrocinadora, onde a mesma fica obrigada a fornecer 

os benefícios acordados aos atuais e ex-empregados. 

O objetivo da contabilização dos planos de benefício definido é refletir 

adequadamente o valor justo dos ativos e passivos dos planos, o custo é reconhecido no 

resultado no período em que os benefícios são adquiridos pelos funcionários. Os dois 

principais riscos relacionados a esse tipo de plano são, risco atuarial e o risco de investimento. 
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O entendimento é de que a entidade tem a obrigação de fornecer os benefícios 

acordados aos atuais e aos ex-empregados e o risco atuarial (custo maior que o esperado) e 

risco de investimento (os valores investidos acrescidos do retorno, serem insuficientes para 

cobrir os benefícios esperados), recaiam substancialmente, sobre a entidade. Se a experiência 

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

aumentada. 

 

2.3.4.2.1 Plano multiempregadores 
 

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

benefício definido que, possuem ativos formados por contribuições de várias entidades 

patrocinadoras que não estão sob o mesmo controle acionário e 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 sem identificar a entidade 

patrocinadora que emprega os empregados em questão. 

 

2.3.4.2.2 Planos de previdência social 
 

São estabelecidos pela legislação e disponíveis a todas as entidades e são operados 

pelo governo ou por outro órgão, portanto, fora do controle ou da influência da entidade. 

Alguns planos estabelecidos por entidade podem, conforme a legislação, vir a oferecer não só 

benefícios obrigatórios, que podem vir a substituir os benefícios que, de outra forma, seriam 

cobertos por plano governamental de previdência social, bem como benefícios voluntários 

adicionais. Esses planos não são planos governamentais de previdência social.  

Os planos de previdência social devem ser classificados como planos de benefício 

definido ou de contribuição definida dependendo da obrigação da entidade em relação ao 

plano. 

 

2.3.4.2.3 Planos seguros de benefícios 
 

Neste plano e entidade pode pagar prêmios de seguro para custear um plano de 

benefícios pós-emprego. A entidade deve tratar o plano como plano de contribuição definida, 

exceto se a entidade tiver (direta ou indiretamente por meio do plano) a obrigação legal ou 

construtiva de pagar os benefícios dos empregados diretamente quando se vencerem ou de 
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pagar contribuições adicionais se a seguradora não cobrir todos os benefícios futuros do 

empregado relativos aos serviços prestados no período corrente e em períodos anteriores. 

Se a entidade tiver a obrigação legal ou construtiva, o plano deve ser tratado como 

plano de benefício definido. 

 
 
2.3.4.2.4 Reconhecimento e Mensuração 
 

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. 

O CPC33 sugere que a entidade, por razões práticas, solicite um atuário habilitado a 

verificação e validação dos números apresentados nas demonstrações contábeis antes do 

encerramento do período. Os resultados dessa avaliação devem ser atualizados com base em 

transações relevantes e em outras mudanças significativas até o final do período contábil a 

que se referem as demonstrações contábeis. 

 

 
2.3.4.2.5 Método de Avaliação Atuarial / Premissas  
 

A entidade deve utilizar dois métodos para avaliação atuarial: 

 

a) Método de Crédito Unitário Projetado - para determinar o valor presente das 

obrigações de benefício definido e o respectivo custo do serviço corrente e, quando 

aplicável, o custo do serviço passado. 

b) Método de Crédito Unitário Projetado - considera cada período de serviço como 

dando origem a uma unidade adicional de direito ao benefício e mensura a cada 

unidade separadamente para construir a obrigação final, também é conhecido 

como método de benefícios acumulado pro rata de serviço ou como método 

benefício/anos serviço.  

As premissas atuariais devem ser imparciais e serem as melhores estimativas da 

entidade sobre as variáveis que determinarão o custo final de prover benefícios pós-emprego. 

As premissas atuariais compreendem: 
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a) Premissas demográficas 

i. Mortalidade; 

ii. Taxas rotatividade de empregados, invalidez e aposentadoria antecipada; 

iii. A proporção de participantes do plano com dependentes que serão elegíveis aos 

benefícios; 

iv. A proporção de participantes do plano que escolherá cada opção de forma de 

pagamento disponível conforme os termos do plano; 

v. Taxa de sinistralidade dos planos médicos. 

b) Premissas financeiras: 

i. Taxa de desconto; 

ii. Níveis de benefícios, excluindo qualquer custo dos benefícios que deva correr 

por conta de empregados e salários futuro; 

iii. No caso de benefícios médicos, custos médicos futuros, incluindo custos de 

administração de sinistro; 

iv. Impostos devidos pelo plano sobre contribuições relativas a serviços anteriores a 

data das demonstrações contábeis ou sobre benefícios decorrentes desses 

serviços. 

As premissas atuariais devem ser mutuamente compatíveis se refletirem as relações 

econômicas entre fatores, tais como inflação, taxas de crescimento salarial e taxa de desconto. 

 

2.3.4.2.6 Divulgação 
 

A entidade deve divulgar informações que: 

a) Expliquem as características de seus planos de benefício definido e os riscos a eles 

associados; 

b) Identifiquem e expliquem os montantes em suas demonstrações contábeis decorrentes 

de seus planos de benefício definido; 

c) Descrevam como seus planos de benefício definido podem afetar o valor, o prazo e a 

incerteza dos fluxos de caixa futuros da entidade. 
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Caso participe de um plano de benefício definido multiempregador, a entidade deve 

divulgar: 

a) Uma descrição dos acordos de custeio, incluindo o método utilizado para determinar a 

taxa de contribuições da entidade e quaisquer requisitos mínimos de custeio; 

b) Uma descrição da medida em que a entidade pode ser responsável perante o plano por 

obrigações de outras entidades, em conformidade com os termos e condições do plano 

multiempregador; 

c) A descrição de qualquer alocação convencionada de um déficit ou superávit sobre, 

encerramento do plano ou a saída do plano por parte da entidade; 

d) Caso a entidade contabilize esse plano como se este fosse um plano de contribuição 

definida de acordo com o item 34, a entidade deve divulgar o seguinte, 

complementarmente as informações exigidas por (a)-(c), ao invés das informações 

exigidas pelos itens 139 a 147 do CPC 33. 

3 ESTUDO DE CASO 

 
 

O Presente trabalho analisou a empresa BRF, uma das maiores companhias de 

alimentos do planeta, criada a partir da associação entre Sadia e Perdigão, duas gigantes do 

mercado alimentício, em 2009. São líderes globais na exportação de proteína animal e 

produzem alimentos que chegam a mais de 150 países nos cinco continentes. 

A Companhia patrocina 04 planos de aposentadoria complementar de benefício 

definido e de contribuição definida, além de outros benefícios pós emprego, para os quais, 

anualmente, são elaborados estudos atuariais por atuário independente e é revisado pela 

Administração. O custeio dos benefícios definidos é estabelecido individualmente para cada 

plano, utilizando o método de crédito unitário projetado. As mensurações, que compreendem 

os ganhos e perdas atuariais, o efeito do limite dos ativos e o rendimento sobre os ativos do 

plano, são reconhecidos no balanço patrimonial em contrapartida a outros resultados 

abrangentes no exercício em que incorreram. As mensurações não são reclassificadas no 

resultado de exercícios subsequentes. A Companhia reconhece o ativo líquido de benefício 

definido quando: controla o recurso e tem a capacidade de utilizar o superávit para gerar 

benefícios futuros, o controle é resultado de eventos passados e os benefícios econômicos 

futuros estão disponíveis para a Companhia na forma de redução nas contribuições futuras ou 
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de restituição em dinheiro, seja diretamente à patrocinadora ou indiretamente para outro fundo 

deficitário. O efeito do limite dos ativos (superávit irrecuperável) é o valor presente desses 

benefícios futuros. Conforme exposto abaixo: 

 
Fonte: Informações financeiras BRF (2018) 
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CONCLUSÃO 

 
É fundamental em um ambiente de mercado tão acirrado que o pessoal esteja 

qualificado, comprometido e acima de tudo motivado para que a organização alcance um 

patamar altamente competitivo. A efetuação correta dos benefícios aos funcionários evidencia 

a preocupação da organização em relação a seu colaborador. Com a origem do CPC 33 – 

Benefícios a Empregados, inúmeras mudanças ocorreram, sendo a principal delas, a criação 

de um procedimento para demonstrar aos usuários das Demonstrações Contábeis os ganhos e 

riscos com benefícios a empregados que na maioria das vezes ficavam ocultos nas 

demonstrações e passavam despercebidas nos relatórios financeiros das companhias. 
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