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Resumo
Este artigo trata de benefícios pós-laborais, especificamente os denominados Benefícios Definidos
(BD) que de acordo com o CPC 33são acordos firmados entre  a  empresa e  o empregado que
asseguram estabilidade no recebimento de valores na fase pós-emprego. Neste tipo de benefício o
risco deixa de ser do empregado e a empresa passa a ter os riscos de investimentos, atuarias, bio-
métricos, etc. O principal objetivo do trabalho foi o de identificar se o mercado brasileiro precifica
os valores BD após a alteração da norma IAS 19, considerando que passou a exigir maior disclouse
ao exigir que as diferenças entre os ativos e passivos existentes nos planos criados pelas entidades
patrocinadoras passem a ser reportados nas DRA, impactando o PL das empresas.Os resultados da
pesquisa demonstram, indícios de que o mercado avalia as Remensurações Divulgadas nas DRA,
confirmando a hipótese do mercado eficiente.
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Os Efeitos dos Benefícios Definidos na Precificação das Empresas: Um Estudo do 

Mercado Acionário Brasileiro  

 

The Effects of Defined Benefits on Company Pricing: A Study of the Brazilian Stock 

Market 

 

RESUMO 

Este artigo trata de benefícios pós-laborais, especificamente os denominados Benefícios 

Definidos (BD) que de acordo com o CPC 33são acordos firmados entre a empresa e o 

empregado que asseguram estabilidade no recebimento de valores na fase pós-emprego. Neste 

tipo de benefício o risco deixa de ser do empregado e a empresa passa a ter os riscos de 

investimentos, atuarias, bio-métricos, etc. O principal objetivo do trabalho foi o de identificar 

se o mercado brasileiro precifica os valores BD após a alteração da norma IAS 19, 

considerando que passou a exigir maior disclouse ao exigir que as diferenças entre os ativos e 

passivos existentes nos planos criados pelas entidades patrocinadoras passem a ser reportados 

nas DRA, impactando o PL das empresas.Os resultados da pesquisa demonstram, indícios de 

que o mercado avalia as Remensurações Divulgadas nas DRA, confirmando a hipótese do 

mercado eficiente. 

Palavras-Chave: Benefício Definido, CPC 33, Remensurações. 

 

ABSTRACT 

This article deals with post-employment benefits, specifically the so-called Defined Benefits 

(DB), which, according to CPC 33, are agreements entered into between the company and the 

employee that ensure stability in post-employment receipt of amounts. In this type of benefit 

the risk ceases to be of the employee and the company starts to have the risks of investments, 

actuaries, bio-metric, etc. The main objective of the study was to identify if the Brazilian 

market prices the BD values after the amendment of the standard IAS 19, considering that it 

started to demand greater disclose by requiring that the differences between the assets and 

liabilities in the plans created by the sponsoring entities to be reported in the DRA, impacting 

the Owner's Equityof the companies. The results of the research demonstrate that the market 

evaluates the Remarks reported in the DRA, confirming the efficient market hypothesis. 

Keywords: Defined Benefit, CPC 33, Remessing  
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1. Introdução 

Benefícios a empregados são utilizados como mecanismos que visam alinhar os 

objetivos das organizações como forma de maximizar seus resultados. Na Contabilidade, 

todas as formas de remuneração concedidas pelas organizações, de curto ou longo prazo, em 

troca dos serviços prestados pelos colaboradores são consideradas benefícios a empregados. 

Os acordos são estabelecidos entre a empresa e seus funcionários e podem ser concretizados 

de forma individual, em grupos ou por meio de seus representantes e terem origem em 

contratos formais ou combinações informais.  

Conforme o Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) (Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis [CPC], 2012)representam além dos salários, aspectos quanto à aposentadoria e seu 

complemento, pensões, saúde na pós-aposentadoria, licenças prêmios, prêmios assiduidade, 

férias, 13º salário, licença remunerada entre outros incluindo, também, os benefícios aos 

dependentes dos empregados.Normalmente, são classificados como sendo de contribuição 

definida (CD) ou de benefício definido (BD), dependendo da natureza econômica e do acordo 

existente entre empregado e empresa (CPC, 2012). O fator determinante que diferencia esses 

dois tipos de benefícios é o risco assumido da empresa empregadora, também denominada de 

patrocinadora na operação.  

Nos planos CD a empresa arca somente com a quantia que aceita contribuir não 

necessitando efetuar contribuições adicionais caso a patrocinada não conte com os recursos 

necessários para a garantia de benefícios. Diferentemente, nos planos BD a empresa incorre 

parcial ou integralmente tanto com o risco atuarial como com o risco do investimento. Assim, 

em um BD, caso a entidade patrocinada não possua os recursos necessários para a garantia 

desses benefícios, a empresa patrocinadora deve reconhecer a eventual insuficiência apontada. 

Nos planos de BD, considerando que os benefíciossão fixos por decorrência de uma 

regra de saída, os gestoresacabam por assumir riscos financeiros de investimentos que se 

aliama riscos biométricos, tais como a longevidade, a morte prematura e ainvalidez laboral. 

Nos planos de contribuição definida ascontribuições fixas e o desempenho da carteira de 

ativos acabam pordeterminar o nível dos benefícios, imunizando, de certa forma, osriscos a 

que se submetem os gestores de planos de benefíciosdefinido (Rodrigues, 2003) 

Nos planos BD a entidade define e estabelece quais os benefícios que pretende atribuir 

aos empregados e assume a responsabilidade de que estes usufruam desses benefícios na 

aposentadoria. O que fica acordado entre a entidade e o trabalhador é o benefício que este 

usufrui e não o montante a pagar pela entidade pelo benefício atribuído aos empregados. Este 

montante depende de estudos complexos e específicos, e cálculos que incluem vários fatores 

de incerteza e pressupostos, designados como pressupostos atuariais (Rodrigues, 2013). 

O ponto para contabilização do BD por parte das patrocinadorasé o entendimento de 

que a entidade tem a obrigação de fornecer os benefícios pactuados aos atuais e aos ex-

empregados, recaindo substancialmente sobre a entidade o risco atuarial (de que os benefícios 

venham a custar mais do que o esperado) e o risco de investimento. Se a experiência atuarial 

ou de investimento for pior que a esperada, a obrigação da entidade pode ser aumentada. A 

evidenciação dos benefícios aos empregados na entidade patrocinadora deve ser realizada em 

Notas Explicativas. 

Com a finalidade de reduzir seus riscos as patrocinadoras compartilham com outras 

partes e, em alguns casos sob mesmo controle (Lew, 2009), vindo a aparecer uma nova 

entidade denominada plano. Plano são ativos mantidos numa entidade legalmente separada da 

patrocinadora que existe exclusivamente para pagar ou custear benefícios aos empregados. 

Estão disponíveis para serem utilizados somente para pagar ou custear estes benefícios e não 

se encontram disponíveis para os credores da entidade patrocinadora (mesmo em caso de 

falência ou recuperação judicial). Outra característica importante é que não podem ser 

devolvidos à entidade patrocinadora, a menos que os ativos do fundo sejam suficientes para o 
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cumprimento de todas as obrigações de benefícios aos empregados do plano ou da entidade 

patrocinadora; ou os ativos forem devolvidos à entidade patrocinadora com o intuito de 

reembolsá-la por benefícios já pagos a empregados.  

A participação no plano é uma transação com partes relacionadas, pois o patrocinador 

compartilha riscos e administração com essas entidades e tem influência significativa entre os 

gestores do plano. O principal desafio é que esses planos no longo prazo venham a obter 

rendimentos suficientes para arcar com os pagamentos aos seus beneficiários. 

Considerando a complexidade e necessidade de transparência dos BD, além do 

reconhecimento, o CPC 33 orienta que a entidade divulgue as informações que expliquem 

suas características e seus riscos associados; que identifiquem e detalhem os montantes em 

suas demonstrações contábeis e descrevam como esses podem afetar o valor, o prazo e a 

incerteza dos fluxos de caixa futuros da entidade. Na busca de melhoria do processo de 

disclosure das informações relativas ao BD o regulador determina como devem ser 

divulgados os cálculos de custos e estimativas atuariais nas Notas Explicativas (NE). No 

entanto, muitas informações divulgadas em Notas Explicativas, segundo Barth; Beaver; 

Landsman, (1992) podem não ser completamente avaliadas pelo mercado. 

Em 2011, visando dar maior transparência quanto aos Benefícios a Empregados, 

ocorreram alterações na norma contábil internacional IAS 19 Employee Benefits, (a norma 

brasileira equivalente é o CPC 33) foi acrescido o foco na divulgação dos planos BD (Glaum, 

Keller, Street, 2017). No Brasil, o CPC 33, foi alinhado à norma internacional em 2012 e a 

Deliberação CVM 695/12 passou a exigir o seu cumprimento a partir do exercício de 2013 

para as empresas listadas na Bolsa de Valores. Após esta alteração as empresas não podem 

mais adiar ganhos e perdas atuariais relativos aos benefícios a empregados, pois os 

componentes quando da contabilização de planos de BD foram retrabalhados e divididos em 

custo do serviço, juros líquidos e “Remensurações”.  

As “Remensurações” são divulgadas na Demonstração do Resultados Abrangentes - 

DRA é uma resposta direta a preocupações com os efeitos enganosos de flutuações ano a ano 

de um passivo de longo prazo. Ao reportá-lo nos lucros ou prejuízos anuais das entidades 

patrocinadoras na DRA, o resultado não será afetado diretamente, mas a informação deve ser 

dada sobre a parte de cada componente da DRA nas divulgações. (IFRS Foundation, 2011).  

O impacto desta emenda faz com que as despesas com benefícios a empregados 

aumentem na maioria das entidades (valores demonstrados no Demonstrativo de Resultado do 

Exercício – DRE), e na DRA os ativos líquidos na demonstração da posição financeira 

flutuarão mais ano a ano podendo gerar impacto direto no valor da empresa (Isufi, Hedberg, 

2014). 

Na figura 1, é possível visualizar a diferença entre o plano de benefício definido e plano 

de contribuição definida. 

Figura 1.- Diferença entre CD e BD e a contabilização do BD      Fonte: Elaborado pelos autores 
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A figura demonstra tanto as diferenças entre CD e BD e, também, como são tratadas as 

questões contábeis referentes as despesas correntes e custos e das remensurações. Enquanto 

um tem seu efeito na DRE outro tem sua divulgação na DRA e deve ser identificada 

claramente seu efeito no Patrimônio Líquido.  

Altmann (2001, citado por Cápua, 2017), observou uma tendência de migração dos 

planos BD para CD e que não se restringe apenas ao Brasil. Revela, por exemplo, que nos 

Estados Unidos estima-se que 97% das companhias adotam o plano CD e na Austrália, menos 

que 5% dos fundos de aposentadoria permanecem como fundo do tipo BD puro. Um dos 

principais argumentos para migração dos planos BD para CD reside no risco incorrido pela 

patrocinadora. (Cápua, 2017) 

 

2. Contexto e a Realidade Investigada 

Considerando, que o BD representa risco para as empresas e que o mercadosabedor de 

que os compromissos com BD poderão impactar em algum momento o resultado da entidade, 

este busca informações para fazer as suas avaliações das empresas em que investe. Nesse 

sentido, o estudo de Kinserdal (2006) concluiu que as obrigações de Benefícios de 

Empregados publicadas refletem no preço das ações e alinham-se com a definição clássica da 

hipótese do mercado eficiente em que o preço dos ativos negociados traduz inteiramente as 

informações disponíveis.  

“Remensuração” que corresponde a oscilação entre ativos e passivos dos planos (partes 

relacionadas) BD e que é reconhecida imediatamente no resultado abrangente (DRA), ficando 

a variação dentro do patrimônio e nunca transitando pelo resultado. Este método suaviza as 

flutuações no resultado, tendo o efeito diluído no patrimônio e, em adição, mantém o passivo 

por um valor adequado.  

As “Remensurações” do valor líquido de passivo (ativo) de BD compreendem; ganhos e 

perdas atuariais; o retorno sobre os ativos do plano1, excluindo valores incluídos nos juros 

líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido e qualquer mudança no 

efeito do teto de ativo (assetceiling)2, excluindo valores incluídos nos juros líquidos sobre o 

valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido.  

A divulgação das “Remensurações” na Demonstração do Resultados Abrangentes - 

DRA é uma resposta direta a preocupações com os efeitos enganosos de flutuações ano a ano 

de um passivo de longo prazo. Ao reportá-lo nos lucros ou prejuízos anuais das entidades 

patrocinadoras na DRA, o resultado não será afetado diretamente, mas a informação deve ser 

dada sobre a parte de cada componente da DRA nas divulgações. (IFRS Foundation, 2011).  

Desta forma, crescem em importância as divulgações feitas pelas Entidades relativas à 

existência ou não de riscos referente a BD, pois os investidores esperam que as demonstrações 

financeiras de uma empresa reflitam o desempenho econômico e o status da empresa de 

maneira transparente, apresentando, inclusive, as obrigações trabalhistas atuais e futuras.  

 

Neste cenário que está formulado o problema de pesquisa: 

 

                                                 
1Retorno sobre os ativos do plano consiste em juros, dividendos e outras receitas derivadas dos ativos do plano, 

juntamente com ganhos ou perdas realizados e não realizados sobre os ativos do plano, menos: a) quaisquer 

custos de administração dos ativos do plano; e b) qualquer imposto devido pelo plano, exceto impostos incluídos 

nas premissas atuariais utilizadas para mensurar o valor presente da obrigação de benefício. 
2Assetceiling é o valor presente de quaisquer benefícios econômicos disponíveis na forma de restituições 

provenientes do plano ou de reduções nas contribuições futuras para o plano. 
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Os Benefícios pós Laborais (BD) das empresas listadas no Brx100 são precificados pelo 

mercado?  

 

Objetivo Geral 

Avaliar se o Benefícios pós Laborais (BD) são precificados e se explicam parte das 

variações dos retornos das ações no mercado brasileiro. 

 

Objetivos Específicos 

Testar se os Benefícios pós Laborais (BD) acrescentam informação relevante na 

precificação de ativos como variável preditora de retorno acionário; 

Avaliar se situações patrimoniais (superávit ou déficit) do plano tem impacto no valor 

da empresa. 

 

Hipóteses de Pesquisa 

 

H1: O BD é precificado e explica parte das variações dos retornos das ações no 

mercado brasileiro. 

H2: A remensuração superavitária ou deficitária tem reflexo diferente no valor da 

empresa. 

 

População e amostra de dados 

As empresas da amostra de pesquisa são as constantes na carteira teórica do IBrX-100. 

Estas ações são escolhidas em função do número de negócios e do volume financeiro do ano 

de 2018. Os dados contábeis para chegar-se aos indicadores necessários foram extraídos da 

base de dados da B3® e Economática®, no período de 2013 a 2017.  

A partir das 100 empresas pesquisou-se as empresas que apresentavam em sua DRA 

valores relativos a Remensurações referente a Benefícios Definidos. Das 100 empresas, foram 

qualificadas para a pesquisa 32 empresas.  

O período escolhido considera que em 13 de dezembro de 2012 foi aprovada a 

Deliberação CVM 695. Por esta Deliberação, as companhias abertas brasileiras, deveriam 

obrigatoriamente implantar do Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) (CPC.2012), a partir 

dos exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2013. 

Para desenvolvimento da pesquisa, partiu-se da construção do entendimento iniciado 

por Landsman (1986) ao fazer testes para verificar se o mercado avaliava os ativos e passivos 

atuariais como se fossem passivos e ativos da empresa e construiu, inicialmente, o modelo 

abaixo: 

 

𝑀𝑉𝐸𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑀𝑉𝐴𝑡 +  𝛼2𝑀𝑉𝐿𝑡 + 𝛼3𝑃𝐴𝑡 + 𝛼4𝑃𝐿𝑡 + 𝜖𝑡 

Onde: 

MVE = valor de mercado da empresa no período t;  

MVA = Ativo total menos qualquer ativo atuarial reconhecido no balanço patrimonial no 

período t; 

MVL = Passivo total menos qualquer passivo reconhecido no balanço patrimonial no período 

t;  

PA = Ativo atuarial divulgado em nota explicativa no período t;  

PL = Passivo atuarial divulgado em nota explicativa no período t. 

 

Percebe-se que o pesquisador utilizou a busca por informações nas Notas Explicativas 

para identificar os valores referentes aos ativos e passivos atuariais.  
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Como Landsman (1986) encontrou problemas de multicolinearidade optou por utilizar 

o recurso de eliminar as variáveis (ativo – passivo) para melhorar os coeficientes estimados 

com o novo modelo e avaliou os efeitos dessas variáveis no Patrimônio Líquido (PL). Para 

tanto, incluiu uma variável apresentando o resultado da diferença entre ativos e passivos 

atuariais. 

 

𝑀𝑉𝐸𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑁𝐸𝑇𝑁𝑃𝐴𝑡 +  𝛼2𝑁𝐸𝑇𝑃𝐴𝑡 + 𝜖𝑡 

Onde: 

MVE = valor de mercado da empresa no período t;  

NETNPA = Patrimônio Líquido da empresa patrocinadora resultante da diferença entre o 

ativo contábil (sem qualquer ativo atuarial do plano de benefício reconhecido) do passivo 

contábil (sem qualquer passivo atuarial do plano de benefício reconhecido) no período t; 

NETPA = Ativo atuarial – Passivo atuarial no período t;  

 

Carvalho; Medeiros; Carvalho (2007),portanto antes das alterações do CPC 33 

(CPC,2012) quanto à divulgação dos BD ou Remensurações, adaptaram o modelo e 

construíram a seguinte equação para avaliar a o valor de mercado das empresas brasileiras: 

 

𝑀𝑉𝐸𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑃𝐿𝑁𝑃𝐵𝑡 +  𝛼2𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆𝑡 + 𝜖𝑡 

Onde:  

𝑀𝑉𝐸𝑡= valor de mercado da empresa no período t;  

𝑃𝐿𝑁𝑃𝐵𝑡 = Patrimônio líquido da empresa patrocinadora resultante da diferença entre o ativo 

contábil (sem qualquer ativo atuarial do plano reconhecido) do passivo contábil (sem qualquer 

passivo atuarial do plano reconhecido) no período t;  

𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆𝑡 = Ativo atuarial - passivo atuarial no período t; 

 

Tendo por base os estudos acima, propõe-se o modelo a seguir descrito para avaliar as 

hipóteses de pesquisa. 

 

H1 – O BD é precificado e explica parte das variações dos retornos das ações no mercado 

brasileiro. 

A partir do modelo adaptado de Carvalho (2007) e considerando que as diferenças entre 

o ativo atuarial e o passivo atuarial dos planos passaram a ser reportadas no item 

Remensurações nas DRA e no Patrimônio Líquido a partir da implantação do CPC 33, o 

modelo proposto é o abaixo: 

 

𝑀𝑉𝐸𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑃𝐿𝑁𝑃𝐵𝑡 +  𝛼2𝑅𝐸𝑀𝑡 + 𝜖𝑡 

Onde: 

𝑀𝑉𝐸𝑡= valor de mercado da empresa no período t;  

𝑃𝐿𝑁𝑃𝐵𝑡 = Patrimônio líquido da empresa patrocinadora resultante da diferença entre o PL e 

as Remensurações ou benefícios definidos, divulgados no PL no período t;  

𝑅𝐸𝑀𝑡 = Valor das “Remensurações” divulgas na DRA, no período t; 

ε t = Erro 

Com base na hipótese de mercado eficiente, a expectativa do resultado da pesquisa é a 

existência de reflexo das “Remensurações” no valor da empresa, com os coeficientes α1 > 0 e 

α2 > 0 do modelo econométrico. 

Modelo de avaliação de precificação pelo mercado em razão da condição positiva ou 

negativa da Remensuração para testar H2 

H2 - A remensuração superavitária ou deficitária tem reflexo diferente no valor da empresa.  
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Considerando que as Remensurações podem ser positivas ou negativas, o objetivo é 

verificar se há reflexo diferente na avaliação do valor de mercado da empresa em razão desta 

condição. 

Carvalho (2007) realizou teste aplicando o modelo econométrico proposto por Liébana 

e Vincent (2004), para avaliar se o status atuarial (positivo ou negativo) tinha reflexos iguais 

ou diferentes no valor das empresas utilizando a seguinte regressão: 

 

MVEjt = β 0 + β 1PLNPBjt + β 2SUPERAVITjt + β 3DEFICITjt + ε jt 

Onde: 

MVEjt  = = valor de mercado da empresa j  no período t 

PLNPB = Patrimônio líquido da empresa patrocinadora resultante da diferença entre o ativo 

contábil (sem qualquer ativo atuarial do plano reconhecido) do passivo contábil (sem qualquer 

passivo atuarial do plano reconhecido); 

SUPERAVIT = ativo-passivo atuarial se ativo atuarial < passivo atuarial, caso contrário, zero. 

DEFICIT - ativo atuarial - passivo atuarial se ativo atuarial > passivo atuarial, caso contrário, 

zero 

Ainda, conforme Carvalho; Medeiros; Carvalho, (2007) esperava-se encontrar a 

assimetria constatada por Carrol e Niehauss (1998), ou seja, a magnitude dos coeficientes da 

variável DÉFICIT com influência maior que o do SUPERÁVIT e com os coeficientes γ1 > 0, 

γ2 > 0 e γ3 > 0 do terceiro modelo econométrico. A expectativa de que γ3 seja positiva, pois 

os valores regredidos da variável déficit são negativos.   

A estimação foi feita por meio de regressão com a estrutura de dados em painel. Todas 

as variáveis foram divididas pelas receitas brutas anuais, de acordo com o procedimento 

efetuado por Liébana e Vincent (2004). 

A partir desses estudos e considerando a nova forma de divulgação das informações 

relativas a Benefícios Definidos ou Remensurações (no DRA e no PL) propõe-se a seguinte 

equação: 

 

𝑀𝑉𝐸𝑗𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑃𝐿𝑁𝑃𝐵𝑗𝑡 +  𝛼2𝑅𝐸𝑀𝑃𝑂𝑆𝑗𝑡 + 𝛼3𝑅𝐸𝑀𝑁𝐸𝐺𝑗𝑡 + 𝜖𝑗𝑡 

Onde: 

MVEjt = valor de mercado da empresa j  no período t 

PLNPB = Patrimônio líquido excluídas as Remensurações ou Benefícios Definidos; 

REMPOS = Se “Remensurações forem positivas”, caso contrário, zero. 

REMNEG = Se “Remensurações forem negativas”, caso contrário, zero  

A estimação deve ser feita por meio de regressão com a estrutura de dados em painel e 

dividindo as variáveis pelas receitas brutas anuais, de acordo com o procedimento efetuado 

por Liébana e Vincent (2004). 

O CPC no seu Pronunciamento Conceitual Básico expressa que os relatórios contábeis-

financeiros devem possuir duas características fundamentais: relevância e representação 

fidedigna. Ou seja, a informação não deve apenas representar um fenômeno relevante, mas 

deve também representar a realidade que está sendo retratada, sendo completa, neutra e livre 

de erros. Isto indica que a informação contábil ganha valor na medida em que ela for 

apresentada sem desvios (CPC, 2011)  

Os benefícios aos empregados, como meio de alinhar os objetivos destes aos das 

organizações, são tópicos de estudos em todos os segmentos, afinal, um dos objetivos 

principais das empresas consiste na maximização dos resultados. De outra forma esses 

benefícios concedidos geram obrigações por parte das empresas que podem ser correntes ou 

futuras e dependem de acordos firmados com os funcionários.  

Especificamente, no caso dos BD são compromissos que impactam os resultados 

futuros da empresa considerando que serão mantidos na etapa pós-laboral. Além disto, os 
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planos fazem parte de outra empresa com a qual a entidade mantém relacionamento e que 

apresenta contabilidade própria (ex: fundos de pensão, planos de assistência média), possui 

alto grau de complexidade e reguladores com ação forte no cumprimento de padrões 

estabelecidos.  

Considerando, ainda, que a expectativa de vida dos brasileiros vem crescendo a cada 

censo realizado3, significa que o período de recebimento dos BD se estenderá. Esta situação, 

também aumenta a possibilidade dos impactos desses benefícios no valor das empresas, pois 

os BD se entrelaçam na relação entre risco dos planos e o risco da entidade patrocinadora. 

Conforme Lew (2009), os planos patrocinados afetam o valor de mercado das empresas 

patrocinadoras.  

No cenário de alinhamento com as normas internacionais de contabilidade, o 

pronunciamento CPC 33 adequou a contabilidade brasileira às instruções presentes na norma 

InternationalAccounting Standard 19 (IAS 19) e, o nível de divulgação das informações e dos 

seus efeitos nos resultados faz-se importante para que os usuários tenham conhecimento sobre 

os dados referidos aos planos de benefícios, sobre os montantes pagos, sobre os riscos, sobre 

as características, mensuração e sobre as premissas atuariais. Da mesma forma os reportes a 

respeito das remensurações referentes aos BD no resultado abrangente vieram a proporcionar 

aos usuários uma nova maneira para se entender e analisar os resultados das entidades.  

Levando-se em consideração que no Brasil o Pronunciamento CPC 33 passou a ser 

cumprido pelas companhias abertas a partir de 2013, estudar as remensurações dos BD, seu 

impacto na precificação das companhias brasileiras e, identificar se o mercado de ações 

brasileiro incorpora excedentes ou déficits referentes a BD em suas estimativas do valor da 

empresa é importante tanto para os investidores quanto para a sociedade pois, novas relações 

devem ser iniciadas a partir destas avaliações e são de interesse para o mercado acionário, 

para dos próprios beneficiários dos planos e em consequência para os vários setores da 

sociedade, como legisladores, negociadores, etc. 

 

3. Diagnóstico da Situação-Problema e/ou Oportunidade 

 

A integridade das informações divulgadas é o grande diferencial que a Contabilidade 

pode oferecer aos seus diversos usuários. No entanto, as mudanças contábeis em busca do 

melhor reconhecimento e mensuração dos ativos e passivos das entidades faz com que cada 

vez mais se necessite trabalhar com estimativas, projeções e julgamentos buscando a melhor 

divulgação sendo os BD um exemplo desta circunstância. 

Ross; Westerfield; Jaffe, (2002) ensinam que deve haver informação contábil suficiente 

no relatório anual para que os analistas financeiros possam avaliar o cálculo do lucro sob 

métodos contábeis distintos. Para Macedo; Batista; Oliveira, (2017) informações contábeis 

relevantes contribuem para a diminuição da desigualdade informacional entre os usuários 

internos de uma empresa (gestores, executivos etc.) e seus usuários externos (acionistas, 

credores, governo, etc.). 

Nos planos BD há a necessidade de a entidade patrocinadora provisionar os BD 

acordados com os empregados atuais e antigos considerando que o risco atuarial4 e o risco de 

investimento pode recair parcial ou inteiramente para a mesma e a entidade separada passa a 

ser considerada como parte relacionada conforme previsto no Pronunciamento Técnico CPC 

5- Divulgação sobre Partes Relacionadas5. 

                                                 
3 Segundo o IBGE a expectativa de vida do brasileiro ao nascer atingiu 71,2 anos para homens e 74,8 anos para mulheres, 

em 2013. Em 2041, essa idade chegará aos 80 anos. 
4Risco associado ao descasamento das premissas de que os custos dos benefícios sejam maiores que o esperado. 
5 Trata da Divulgação sobre Parte Relacionada 
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Entendendo-se que o processo de construção e elaboração das demonstrações 

financeiras engloba além do reconhecimento e da mensuração, a divulgação dos elementos 

contábeis intui-se que esse processo de escolha e julgamento dos BD influencia diretamente 

no resultado do exercício e no resultado abrangente com efeitos no Patrimônio Líquido 

concluindo-se a sua importância na precificação dos ativos das entidades patrocinadoras e que 

o mercado, na busca de analisar as empresas avalia os seus riscos e entre eles estão os 

compromissos com BD pós-laborais, pois em algum momento poderá impactar o resultado da 

entidade cresce em importância a divulgação dessas informações.  

No entendimento de Kinserdal, (2006), espera-se que as informações contábeis sobre 

obrigações a benefícios a empregados publicadas nos demonstrativos contábeis estejam 

refletidas no preço da ação, pois entre outras, são fontes primárias de informação para os 

analistas sendo que os reportes são auditadas antes de serem publicados, têm linguagem e 

definição formal e formas padronizadas.  

De outra forma, estudos que tratam do resultado abrangente chegaram a conclusões 

distintas sobre seu impacto na precificação das empresas e apresentam controvérsias. Devalle, 

Onali eMagarini (2012) não acharam evidências se o uso do lucro abrangente nas 

demonstrações contábeis de empresas europeias tenha trazido uma maior valuerelevance dos 

dados contábeis em comparação ao uso do lucro líquido. Brimble e Hodgson (2005) 

analisaram o uso do lucro abrangente em demonstrações contábeis de empresas australianas e 

concluíram que este possui uma valuerelevance menor do que o lucro líquido, afirmando que 

além dos componentes extras presentes no lucro abrangente não acrescentarem em relevância 

podem confundir o investidor.  

Já o trabalho de Kanagaretnam; Mathieu; Shehata, (2009), que teve como base empresas 

canadenses, sugerem que o lucro abrangente está mais associado com o preço de ações e é um 

melhor previsor de fluxos de caixa futuros comparado ao lucro líquido. Entretanto o lucro 

abrangente é pior previsor de lucro líquido futuro que o lucro líquido apresentado na DRE. Os 

autores do estudo acreditam que isso comprova a teoria de que o lucro abrangente tem 

valuerelevance significante, mas não é um bom previsor de rentabilidade devido à natureza 

transitória de seus componentes. 

 

4. Análise da Situação-Problema e Propostas de Inovação e/ou Intervenção 

Buscando informação a respeito da precificação de ativos em razão dos BD, Liébana e 

Vincent (2004) estudaram se situações patrimoniais (superávit ou déficit) do plano (parte 

relacionada) têm níveis diferentes intensidades de reflexo no valor da empresa patrimonial e 

encontraram que os investidores entendem obrigações líquidas de pensão (situação deficitária) 

como se fossem obrigações econômicas da firma. No entanto, não avaliam o ativo líquido de 

pensão (situação superavitária) como se fosse ativo da firma, apesar deste reduzir 

potencialmente contribuições futuras das patrocinadoras. acuradamente os betas dos ativos e 

passivos dos planos de benefícios. 

O estudo de Carroll e Niehaus, (1998) encontrou evidências de que o status atuarial6 do 

plano (parte relacionada) influencia a classificação de risco das dívidas da empresa (entidade 

patrocinadora) de forma assimétrica dependendo da situação do fundo, pois situações 

deficitárias tiveram ponderação maior na classificação de risco do que o status atuarial 

superavitário. Para os autores, esta relação assimétrica é consistente com a visão de que os 

passivos atuariais de um plano de benefício são obrigações do patrocinador com 

características similares a dívida financeira usual do mesmo e podem incentivar o 

gerenciamento de resultados. 

                                                 
6 Para os pesquisados esta expressão significa a oscilação positiva ou negativa entre os ativos e passivos dos 

planos.  
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Artigo de Carvalho; Medeiros; Carvalho, (2007) realizado com empresas brasileiras 

listadas no IBRX 100 constatou que o valor da empresa patrocinadora reflete o status atuarial 

(item fora do balanço) do plano (ressalta-se que na época não havia a obrigatoriedade da 

DRA) e que as situações deficitárias e superavitárias têm reflexos assimétricos pois a situação 

superavitária não afeta de forma significativa o valor da empresa enquanto que a deficitária 

sim. 

Ainda na busca de identificar se o mercado avalia os BD, Merton (2004) investigou se a 

posição atuarial dos planos de benefício é considerada na mensuração do Custo Médio 

Ponderado de Capital (CMPC) nas empresas norte-americanas. O estudo revelou que há 

falhas em ajustar o CMPC quanto a refletir os riscos dos ativos e passivos do plano de 

benefício e isso, consequentemente, resulta em erros na avaliação das oportunidades de 

investimento de capital.  

Quanto aos riscos dos planos, Carroll e Niehaus (1998) encontraram evidências de que 

o status atuarial (positivo ou negativo) do plano influencia a classificação de risco das dívidas 

da empresa de forma assimétrica dependendo da situação do plano, pois situações deficitárias 

tiveram ponderação maior na classificação de risco do que o status atuarial superavitário. Para 

os autores, esta relação assimétrica é consistente com a visão de que os passivos atuariais de 

um plano de benefício são obrigações da empresa com características similares a dívida 

financeira usual da patrocinadora e podem incentivar o gerenciamento de resultados. 

A seguir estão apresentados os resultados da pesquisa realizada: 

  Modelo 1   Modelo 2   

Variáveis coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

PLNBD 0,1591202 0.013** -0,0552182 0,277 

REM 0,2277536 0.009* -- -- 

REMPOS -- -- -0,0704974 0,341 

REMNEG -- -- -0,1147413 0,152 

Constante 16,74528 0.000* 16,71991 0.000* 

          

testes         

N observacoes 143   141   

Chow 48,96 0.000* 47,6 0.000* 

Breusch- Pagan 204,83 0.000* 190,59 0.000* 

Hausman 0,72 0,6962 -11,51 0,5485 

Wooldridge- autocorrelacao 89,996 0.000* 68,638 0.000* 

Breusch-Pagan para heterocedasticidade 139,63 0.000* 136,77 0.000* 

JB - normalidade 1244072 0.000* 134662 0.000* 

Teste VIF para multicolinearidade   1,56   1,43 

 

Tabela 1 – Resultado da pesquisa 
 

Nota: Os símbolos *, ** e *** denotam significância a 1%, 5% e 10% respectivamente. Foi realizado o teste 

DickeyFuller para raiz unitária e identificado que as variáveis são estacionarias. Foi realizado o teste Jarke-Bera 

para normalidade dos resíduos e foi constatado que esse não apresenta uma distribuição normal, porem optou-se 

por realizar a analise baseado no teorema do limite central. Os modelos foram corrigidos para 

heterocedasticidade e autocorrelação por meio de mínimos quadrados generalizados factíveis 

(FeasibleGeneralizedLeastSquares [FGLS]), similar a correção usada por Bittencourt et al (2017). 

 

5. Considerações Finais e Contribuição Tecnológica e/ou Social 
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O objetivo principal deste estudo consistiu em verificar se o valor da empresa 

patrocinadora reflete as Remensurações referente a BD divulgadas nas DRA das 

patrocinadoras relativas as oscilações dos ativos e passivos dosseus planos de benefício e se 

as situações deficitárias e superavitárias têm impactos diferentes no valor da empresa após a 

atualização do CPC 33 (IFRS 19) que torna obrigatória sua divulgação no DRA e consequente 

impacto no PL das patrocinadoras. 

Na primeira hipótese, o resultado econométrico sugere que o mercado captura os 

valores divulgados nas DRA e refletir o estado real dos planos de benefício no valor da 

empresa. Portanto, os procedimentos delineados pelas normas contábeis, em relação às 

obrigações de benefício pós-emprego, não influenciam na avaliação da empresa pelo 

mercado.  

Em relação à segunda hipótese, os resultando encontrados não se mostraram 

significativos.  

O desenvolvimento desta pesquisa levou em consideração estudos realizados na 

Alemanha, Suécia, Estados Unidos, Taiwan e Noruega, sobre tema pouco explorado no Brasil 

e com diminuta bibliografia, principalmente, com críticas aos procedimentos contábeis de 

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos planos de benefício pelas empresas 

patrocinadoras.  

A pesquisa contribui para a discussão de estudos internacionais e novos procedimentos 

contábeis provenientes dos órgãos normativos sobre reconhecimento, mensuração e 

evidenciação do patrimônio dos planos.  

Com o objetivo de abrir novas sendas a respeito do tema, sugere os seguintes estudos: 

as diferenças entre as normas contábeis emanadas pela SPC e pela CVM; verificar a 

uniformidade e a consistência das premissas atuariais divulgadas pelas empresas 

patrocinadora dos planos de benefício; e a repercussão no fluxo de caixa da diferença entre a 

despesa e a contribuição, em relação à tributação.   
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