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Quem somos

Formação multidisciplinar Abordagem científica Visão internacional Gestão orientada a projetos

A LGP Consultoria e Corretora de Seguros é uma boutique de serviços

atuariais com mais de 10 anos de experiência no mercado brasileiro.

Atuamos em estreita parceria com nossos clientes, oferecendo

soluções inteligentes e inovadoras com foco em suas necessidades,

levando em conta suas características e objetivos estratégicos.

Nossos clientes são atendidos de forma personalizada sob supervisão

direta dos sócios responsáveis. Sabemos ouvir nossos clientes e

utilizamos uma linguagem direta e transparente.

Nosso expertise compreende o campo

da ciência atuarial, contabilidade,

estatística, legislação de seguros,

previdência complementar aberta e

fechada, saúde e gestão de risco.

Nosso método de trabalho é

cético e experimentalista.

Cético porque é voltado a

questionar fatos estabelecidos.

Experimentalista porque é

orientado a testes em vez de

presunções.

Nossa equipe busca

sistematicamente identificar as

boas práticas internacionais e

adaptá-las ao contexto

brasileiro.

Nossos trabalhos são estruturados em

forma de projetos e gerenciados como

tal através de precisa definição de

tarefas, alocação definida de recursos,

fixação de cronograma de produtos e

acompanhamento sistematizado.



Avaliação de Benefícios aos Empregados

CPC 33 R1 – IAS 19

Em decorrência à adoção do IFRS como padrão contábil, as

empresas brasileiras passaram a ter que contabilizar os passivos

com os benefícios oferecidos aos empregados nas

Demonstrações Financeiras. O valor do compromisso a ser

registrado é resultado do fluxo de caixa de receita e despesas

trazidos à valor presente.

●Dentre o conjunto de normas regulatórias, o Pronunciamento

Técnico CPC 33 R1, tradução do IAS 19 R1 assumiu com

destaque a pauta de prioridade dos gestores das áreas de

finanças (controladoria, contabilidade e fiscal) e de recursos

humanos.

SOLUÇÕES LGP

Avaliação Atuarial para fins de atendimento às regras do

Pronunciamento Técnico CPC 33 R1, IAS 19 e AS 715

(FAS 87; 88; 106; 112; 132 (R) e 158);

Análise e diagnóstico de exposição ao risco da

companhia com a carteira de benefícios oferecidos aos

empregados e dirigentes;

Aconselhamento para mitigar, reduzir ou eliminar os

riscos decorrentes de passivos atuariais com

benefícios oferecidos aos empregados;

Emissão de laudo contábil-atuarial, em conformidade

com o padrão nacional e internacional.;

Nós da LGP auxiliamos a responder as seguintes questões:

▪As obrigações com os benefícios oferecidos aos empregados

estão corretamente dimensionadas para fins de atendimento

aos requisitos de contabilização locais e internacionais?

▪Há alternativas viáveis para minimizar, reduzir ou eliminar o

impacto financeiro decorrente do reconhecimento de tais

compromissos nas Demonstrações Financeiras, de modo a

liberar recursos de investimento em outras prioridades na

organização?

Treinamento para equipes que lidam com o tema

“benefícios aos empregados”, dentro da organização;

Acompanhamento em reuniões técnicas com

consultores atuariais e auditores.



Projetos de Fusão & Aquisição

●A due diligence atuarial assume cada vez mais um papel relevante

no sucesso ou fracasso em uma operação de combinação de

negócios (M&A, cisão ou incorporação).

●Assessoramos empresas e fundos de investimento nas diversas

etapas da due diligence para assegurar mais chances de sucesso na

operação.

●

●Sob a perspectiva do Buy Side (empresa ou fundo de investimento),

contribuímos com a finalidade de garantir que os aspectos

relacionados ao risco estão sendo relatados, tratados e

dimensionados.

●Sob a perspectiva do Sell Side, a nossa assessoria contribui para

oferecer conforto e garantia de que as suas expectativas serão

atendidas.

●Sob a ótica atuarial, recomendamos às partes estratégias para

harmonizar eventuais questões críticas relacionadas a gestão de

benefícios com a finalidade de mitigar, reduzir ou eliminar o impacto

financeiro negativo para viabilizar o final deal.



SOLUÇÕES LGP

Planejamento 
Atuarial e apoio

Inventário de 
benefícios

Análise e 
diagnóstico de 
exposição ao 
risco atuarial

Avaliação 
atuarial segundo 
as normas locais 
e internacionais

Estudo de 
cenários 
múltiplos

Projetos de Fusão & Aquisição

Quando o projeto estiver relacionado a uma operadora de riscos

(EAPC, operadora de saúde ou seguradora), além das soluções

acima, o projeto inclui:

▪ Estudos de rentabilidade da carteira;

▪ Avaliação da precificação de produtos;

▪ Análises comparativas do mercado –Market share;

▪ Esquemas de remuneração dos canais de distribuição;

▪ Avaliação econômica;

▪ Análise de premissas;

▪ Análise e segunda opinião das provisões técnicas;

▪ Revisão de cálculos de requerimentos de capital.



●Nos últimos anos, a Superintendência de

Seguros Privados – SUSEP, tem desenvolvido

uma série de medidas para o aperfeiçoamento

do setor. Essas medidas visam melhorar a

gestão de risco das operadoras. Como

consequência, aumentou significativamente o

nível de tecnicidade.

Gestão de Risco

Seguradoras e Entidades Abertas de

Previdência Complementar – EAPC

Conheça os serviços que oferecemos:

▪ Avaliação e Auditoria Atuarial;

▪ Elaboração de Notas Técnicas de produtos de seguros nas

áreas de vida, não vida e previdência;

▪ Elaboração de Notas Técnicas de carteira;

▪ Apuração de Provisões Técnicas;

▪ Testes de Consistência para análise e validação de

metodologias para IFRS 17;

▪ Teste de Adequação do Passivo – TAP;

▪ Modelagem Atuarial e Embedded Value;

▪ Estudos de implantação de modelos de projeção, ALM para

cálculo de EV e Capital Econômico;

▪ Treinamento nos temas acima para ferramenta Prophet.



●O setor de saúde privada tem um grande desafio pela frente,

qual seja, tentar superar a ineficiência do setor público e

desenvolver produtos criativos com vistas ao atendimento da

grande demanda do mercado.

●Nesse contexto, a Agência Nacional de Saúde – ANS tem

desenvolvido um vasto aparato para modernizar o sistema.

●Dentre os principais atributos para atuar com sucesso nessa

área, destacam-se a criatividade, a inovação, a transparência

e os fortes investimentos em capacitação profissional, em

tecnologia da informação e em modelos de precificação.

Gestão de Risco

Operadoras de Saúde

Conheça os serviços que oferecemos:

▪ Estudos estratégicos visando a liberação de capital para

investimentos;

▪ Criação e Avaliação Atuarial de Planos de Assistência à Saúde,

adequados à Lei 9.656/98 e às demais legislações aplicáveis;

▪ Avaliação do impacto da adoção do risco de subscrição;

▪ Cálculo das Provisões Técnicas e do LAT;

▪ Elaboração dos respectivos cálculos atuariais, visando à

precificação e ao reajuste das mensalidades dos produtos;

▪ Análise dos aspectos técnicos, jurídicos, administrativos,

econômicos e mercadológicos relacionados à precificação dos

produtos;

▪ Elaboração e atualização de Nota Técnica de Registro de Produto

– NTRP, dentre outros.



●As EFPC, são a principal fonte geradora de poupança. Manter

a solvência dos planos por elas administradas é fundamental

para gerar credibilidade ao sistema.

●Em razão disso, a Superintendência Nacional de Previdência

Complementar – PREVIC tem mobilizado esforços no sentido

de supervisionar o sistema de forma sistemática, por meio de

ações diversas.

●Dentre as principais preocupações dos atuantes do sistema,

podemos destacar:

▪ Longevidade;

▪ Mudanças demográficas;

▪ Rentabilidade dos ativos dos planos administrados;

▪ Governança; e

▪ Gestão de Risco.

Gestão de Risco

Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC 

Conheça os serviços que oferecemos:

▪ Modelagem e implantação de planos de aposentadoria;

▪ Projetos de avaliação para atender os pressupostos da Resolução CGPC nº 13;

▪ Projetos de avaliação para atender a Resolução CGPAR nº 9;

▪ Estudos atuariais e elaboração de nota técnica atuarial;

▪ Elaboração do fluxo de passivo atuarial para ALM;

▪ Projetos de revisão, atualização, migração e extinção de planos de aposentadoria;

▪ Elaboração das Demonstrações Atuariais – DA;

▪ Segunda opinião atuarial;

▪ Estudo de aderência de hipóteses atuariais;

▪ Consultoria permanente.



●A União, Estados e Municípios terão que adotar a NBC TSP 15, que abrange a

contabilização e a divulgação dos benefícios a empregados (compreendendo os

ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, civis ou militares, os

membros de qualquer dos poderes, os detentores de mandato eletivo e os

demais agentes políticos que recebam qualquer espécie remuneratória). Para

tanto, esta norma requer que a Entidade reconheça:

●(a) o passivo, quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios a

serem pagos no futuro; e

●(b) a despesa, quando a Entidade se utiliza do benefício econômico

proveniente do serviço recebido do empregado em troca de benefícios a este

empregado.

●Chamamos a atenção que a norma é direcionada para atender os

patrocinadores de planos pagos aos servidores da União, Estados e Municípios,

e vai ao encontro do que está estabelecido na Lei Complementar 101/2000 – Lei

de Responsabilidade Fiscal.

A não adoção da norma pelos Estados ou Municípios poderá inviabilizar a

obtenção de financiamento desse entes junto aos organismos internacionais,

tais como: BIRD ou outras agências de fomento.

Gestão de Risco

Estados e Municípios

SOLUÇÕES LGP

Diagnóstico da 
situação 

financeira e de 
benefícios

Estudo de 
Impacto 

(Legislação 
atual X NBC 

TSP 15)

Estudos de 
Múltiplos 
Cenários

Avaliação 
Atuarial, 

segundo os 
padrões NBC 

TSP 15



Nossos sócios

Marco Pontes é especialista em M&A e nas áreas de previdência complementar, benefícios, seguros, saúde, gestão

de riscos, solvência II, IFRS4 e IAS 19(R1). É atuário com formação em estatística e MBA em Administração e

Liderança. Pontes fundou a área de consultoria atuarial da Deloitte e da Ernst Young, onde atuou como líder em

ambas instituições. 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. Pontes é certificado pelo

Instituto Brasileiro de Atuária – IBA para atuar na qualidade de Atuário Responsável Técnico e Atuário Independente

nos segmentos de Seguros, Resseguros, Capitalização, Sorteios, Entidade Fechada e Aberta de Previdência

Complementar, Previdência Social, Saúde Suplementar e Social. Atualmente é sócio da LGP, empresa que fundou

em 2009. É membro da comissão de ética e da comissão e do comitê técnico geral do Instituto Brasileiro de Atuária

– IBA

Júlio Pontes é matemático, contador formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e corretor de seguros,

registrado na SUSEP. Possui mais de 20 anos de experiência profissional em temas relacionados a planos de

benefícios que compreende o desenho, implantação e controle de planos de benefícios e seguros. Julio atuou em

fundos de pensão, seguradoras e empresas de consultoria. Júlio é sócio da LGP, tendo sob sua responsabilidade a

área de seguros.
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