Diretor da Associação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec),
Roberto Gonzalez também acredita na falta de
pragmatismo na relação entre o RH e as áreas
financeiras e de controladoria. "Falta diálogo",
reforça. Para ele, essas áreas devem discutir
mais a questão das demonstrações financeiras,
entenderem o que cada uma faz e essa discussão
precisa acontecer dentro da seara contábil. "O RH
investe muito em treinamento, por exemplo, e isso

é despesa conceitualmente falando, e os financistas
têm uma certa dificuldade em medir a extensão
desse benefício para a organização. Mas, para
uma empresa crescer e obter bons resultados, ela
precisa ter boas despesas também. Do outro lado,
a prudência e o conservadorismo fazem parte das
características de contadores e auditores; então, se
as duas partes não se entenderem, a relação fica
muito ruim para a própria companhia", explica.
Outro problema para o RH ter pouco destaque nos
relatórios financeiros é a falta de padronização
desses documentos e mesmo de indicadores bem
estruturados e consistentes, de acordo com Ricardo
José de Almeida, professor de finanças e de MBA
em Recursos Humanos do Ibmec São Paulo. "E aí o
gestor de RH tem dificuldade de entender o porquê
de colaborar e para quê ele precisa abastecer esses
balanços com os seus números", justifica.
"E essa é uma ótima oportunidade de o RH mostrar
que é eficiente e eficaz e que ajudou a construir
os números positivos da sua empresa", destaca o
professor, lembrando que, em muitos casos, o RH
desperdiça essa chance porque ainda não entendeu
a sua importância no processo, porque ainda só
contempla indicadores muito convencionais e
mede muito mais o que é fácil de medir e não
aquilo que realmente era importante mensurar.
Rugenia vai um pouco além e diz que, ainda, há
muito RH voltado para gente, mas de uma forma
totalmente equivocada, a assistencialista. "E aí, sim,
a área só é vista como uma geradora de despesas.
O que o RH precisa enxergar é que é gente que faz
venda, que faz propaganda, que produz, ou seja,
está em todos os quadrantes de uma companhia.
Portanto, as pessoas têm de ser colocadas como um
ativo da empresa e todo investimento nelas não é
despesa, faz parte da geração de lucro no futuro",
argumenta a consultora.
O diretor da Apimec destaca outro fator que
deve fazer o RH repensar sua participação nesses
relatórios: se de uma forma divulga-se a imagem da
empresa por meio desses dados, por que o RH não
participa mais ativamente dessa missão, uma vez
que ele é o gerenciador das mudanças estratégicas,
da cultura, da ética, da remuneração, das sucessões
e das relações trabalhistas de qualquer empresa?
As provocações não param por aí: "Se as
companhias encaram as pessoas como o seu ativo
mais valioso, não deve o profissional que tem a
responsabilidade de gerenciá-las, justamente por ter
a visão mais estratégica que os outros gestores do

grupo, tomar a frente no momento de consolidar
e apresentar todos esses números e realizações?"
pergunta Almeida, do Ibmec. "Ao quebrar o
paradigma de que finanças e controladoria não são
assuntos para o RH e o RH não precisa entender
de balanços, com certeza o gestor dessa área,
que tiver uma visão mais estratégica do negócio,
vai garantir uma ascensão muito mais rápida na
companhia", completa o professor. Ou seja, falar a
linguagem dos negócios e lutar por mais espaço na
empresa e nos resultados dela (efetivamente e no
que é publicado) pode fazer um bem enorme para a
imagem da área e do executivo de RH.
Mas nesse aspecto é preciso perder o medo de
divulgar o que se faz. Muitas empresas parecem
esconder o que praticam em termos de gestão
de pessoas, como lembra Silvana Hermina,
coordenadora administrativa da Predilecta, empresa
de alimentação. Algumas fazem alarde sobre o
investimento em maquinário, mas não contam
para a sociedade quanto oferecem em termos de
benefícios para seus funcionários. "Talvez seja falta
de cultura ou, em alguns casos, medo de mostrar
para a concorrência o que se oferece para reter
os talentos", conta Silvana. Embora a Predilecta
não seja obrigada a publicar essas demonstrações
financeiras, a observação de Silvana pode justificar,
em certa medida, o pouco destaque da gestão de
pessoas nesses relatórios.

de RH
Eduardo Cupaiolo, diretor da PeopleSide Human
and Organizational Development, aponta para uma
outra dificuldade em lidar com questões de gestão
de pessoas nessas demonstrações. Para isso, ele
propõe o seguinte diálogo, totalmente hipotético,
numa empresa:

- Quantos analistas temos aí na prateleira?
- Dois. Um com pós-graduação, outro sem. O com
pós está acabado. Virou a noite ontem trabalhando
e não consegue nem lembrar o próprio nome.
- Dá, então, para enviar o outro para o projeto X?
- Sem problemas. Já estou dando baixa no
estoque. Precisamos encomendar mais...
"O que acontece é que, hoje, as pessoas não são
mais recursos - apesar de ter muita gente que
está na prateleira já faz um bom tempo e nem
notou. Não dá para fazer um 'inventário de RH'
nos moldes de um estoque. Gente é diferencial
competitivo. É condição sine qua non. Se non, sem
chance. E é por isso que a coisa complica bastante:
entra-se no campo dos valores intangíveis", diz.
"Se contabilizássemos Gandhi e Madre Tereza
pelo tamanho, não daria nem um inteiro. Se fosse
pelo valor, daria para comprar a Google e ainda
voltavam troco."
Cupaiolo toca no desafio que as empresas
enfrentam para quantificar o valor da marca, das
pesquisas sendo feitas, das descobertas ainda não
aplicadas, das oportunidades ainda não testadas,
das parcerias ainda não consolidadas. "Enfim, de
tudo que se sabe que tem valor, mas que não se
sabe valorar... nem, portanto, valorizar", diz. "E
isso lembra Charles Handy, em A Era do Paradoxo,
quando afirma que 'a inteligência é o novo tipo de
ativo. Ao contrário dos outros ativos, ela não pode
ser dada de presente, e será sempre conservada,
mesmo que compartilhada. Também não é possível
possuir a inteligência de outra pessoa, por mais
que se seja dono da empresa na qual essa pessoa
trabalha. Se a pessoa sair da empresa e for para
outra, levará consigo a inteligência'."
Além disso, vale lembrar que a nova lei contábil
brasileira criou uma nova linha no balanço
patrimonial das empresas, que terão de apresentar

uma nova classe de ativos: os tais intangíveis...
Isso, de acordo com Cupaiolo, traz um desafio para
duas áreas: para o RH, em demonstrar quanto a
organização é valorizada pelos investimentos em
questões humanas; e para a área financeira, em
quantificar esse patrimônio. "Patrimônio que, creio,
é muito mais importante do que a quantidade de
tijolo e cimento que ela possui."
Renato Tadao, diretor administrativo e financeiro
da Confirp Consultoria Contábil, também usa
a imagem desse patrimônio para justificar que
o RH está bem representado nos relatórios.
Isso porque as ações dessa área representam
um patrimônio diferente. "Assim, a análise da
presença delas nos relatórios deve ser feita de
outra maneira", diz ele. "A forma de mensurar
acontece no retorno que seus funcionários
dão para a empresa dentro do planejamento
estratégico que ela traçou", acrescenta.
Ele conta que na demonstração de resultado de
uma empresa, na primeira linha, começam a ser
mostradas as receitas - que só são possíveis de
ser obtidas com equipes comerciais qualificadas
com metas, objetivos e treinamento. "Ou seja, esse
é um pequeno exemplo de que o capital humano
está embutido em cada número e linha de um

demonstrativo contábil ou financeiro. Assim,
quanto melhor o investimento na gestão do capital
humano maiores serão as possibilidades de se obter
resultados positivos."
O grande problema em algumas empresas, segundo
Tadao, é a dificuldade de visualizar dentro dos
relatórios esses resultados, que estão alinhados
com os resultados globais. Os relatórios contábeis,
financeiros ou administrativos em geral apresentam
bens ou valores tangíveis ou mensuráveis;
entretanto, o valor das pessoas não é tão facilmente
mensurável, necessitando, para isso, de uma
proximidade com as avaliações do RH. "De forma
simplificada: ao aplicar um capital de 10 mil reais
na aquisição de equipamentos de informática,
não é difícil planejar e mensurar, em curto prazo,
os resultados desejados na produtividade e na
qualidade dos trabalhos obtidos. Entretanto, na
medida em que o tempo passa, esses bens vão se
depreciando e se tornando obsoletos", ilustra Tadao.
Por outro lado, continua ele, ao se aplicar
os mesmos 10 mil reais no treinamento e na
capacitação das pessoas que compõem a empresa,
os resultados, que em geral são de médio prazo,
tornam-se mais difíceis de mensurar, pois
dependem de diversos fatores internos e externos.
"Mas em geral, pelo que percebo, à medida que
o tempo passa, a tendência é que os resultados
em relação ao treinamento fiquem cada vez
melhores; além de se multiplicarem aos outros
colaboradores."
Algumas empresas tendem a valorizar esse
patrimônio humano realizando eventos internos

Boas práticas em relatórios
Nem só de demonstrações financeiras vive o
mercado. Para apresentar à sociedade o que as
empresas realizam em termos sociais, existem
balanços específicos. E nesse quesito, algumas
empresas brasileiras estão indo muito bem.
No início de maio, a Global Reporting Initiative
(GRI), referência mundial na elaboração de
relatórios sociais e ambientais, divulgou em
Amsterdã, durante a Conferência Global de
Transparência e Sustentabilidade, uma pesquisa
realizada com leitores de balanços de todo
o mundo para apontar as 45 empresas mais

para apresentar, primeiramente, seus resultados,
demonstrações financeiras e balanços sociais
(e só depois para o público externo). "É uma
boa prática, porque permite aos colaboradores
entenderem o que aqueles números representam
e não existem melhores auditores que os talentos
internos. E com a casa interna devidamente
consciente e arrumada, é possível partir para a
divulgação no mercado externo, dialogar com
os sindicatos - que muitas vezes também não
sabem analisar e entender um balanço - e mostrar
que tem total transparência", analisa Gonzalez,
da Apimec. Esse tipo de ação ajuda a criar o tão
sonhado engajamento dos funcionários. E não
apenas esse: motivação interna, fidelidade do
mercado, consolidação da imagem da companhia
e a aprovação da comunidade em que ela está
inserida são outros benefícios apontados por
especialistas para as empresas que adotam a
prática de publicarem um balanço único com os
demonstrativos sociais e financeiros muito bem
claros e em linguagem de fácil acesso a todos.
"Esse é um outro aspecto muito importante
também nos balanços apresentados pelas
companhias: a clareza e a linguagem simples
das notas explicativas. Recomendo, inclusive,
que as empresas busquem profissionais do texto,
como jornalistas, para redigirem essas notas e
explicações, porque isso amplia o leque de pessoas
que vão poder entender com facilidade o que
aqueles balanços querem realmente dizer", observa
Gonzalez. Mas, é sempre bom reforçar, é preciso
que o RH tenha algo a dizer e busque seu espaço.

anuais
transparentes em seus relatórios.
O resultado foi muito bom para as companhias
brasileiras e mostra que, além de quadruplicarmos de
um ano para outro o número de empresas que seguiram
os moldes dos relatórios da GRI (em 2007 foram 15
empresas e este ano 60 enviaram seus balanços para
análise), pela primeira vez o Brasil teve 8 companhias
entre as 45 de todo o mundo. A Petrobras foi eleita a
companhia mais transparente do mundo atualmente
e, além dela, receberam o aval e a aprovação da GRI as
empresas brasileiras: Natura, Banco do Brasil, Cemig,
Banco Bradesco, Usiminas, Banco Real e Banco Itaú.

Petrobras é destaque em trasparência

Além da conquista expressiva da Petrobras, outro
destaque da conferência foi a proposta do presidente
da Natura, Alessandra Carlucci, que em seu discurso
propôs a criação de um portal na internet onde
as empresas e todas as partes envolvidas nesses
relatórios (comunidades, acionistas e colaboradores)
possam se comunicar instantaneamente. Para o
presidente da Natura, "a internet é o melhor destino
para esses balanços e relatórios já que ele deve ser
construído por acionistas, clientes, colaboradores
e fornecedores, ou seja, todos aqueles que têm
relacionamento com a empresa".
Fonte: Melhor, a. 16, n. 248, p. 36-41, jul. 2008.

