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Independente de porte ou área de atuação, toda empresa deve ter um departamento voltado para 
a gestão de pessoal. Com funcionamento diferente do antigo padrão de departamento pessoal 
(DP) — voltado para os aspectos legais e encargos trabalhistas —, uma boa gestão de pessoal 
pode garantir mais desenvolvimento e competitividade para a empresa.  
 
“Não importa a nomenclatura, o que interessa é o conceito aplicado para a elaboração das 
políticas da área de pessoal”, afirma o diretor da D. Luchetti RH e vice-presidente da Associação 
dos Dirigentes de Recursos Humanos (ADRH) , Durval Luchetti. Para ele, os consultores contábeis 
têm grande chance de crescer nesse mercado, visto que hoje são responsáveis pelas folhas de 
pagamento, o que os tornam íntimos das firmas.  
 
“De três anos para cá, algumas empresas de contabilidade passaram a oferecer serviços também 
na área de recursos humanos, o que pode ser um grande negócio para o setor, mas o movimento 
ainda é pequeno nesse sentido”, diz Luchetti.  
 
Entre as possíveis atividades que podem ser englobadas pelas consultorias contábeis estão a 
elaboração de programas de avaliação de desempenho profissional, desenvolvimento de 
ferramentas e sua implantação nos clientes, podendo chegar à contratação de pessoal.  
 
“Mas isso só pode ocorrer quando existir um alinhamento entre a consultoria contábil e a 
empresa”, ressalta o vice-presidente da ADRH. Hoje, o grande desafio do setor é estabelecer um 
interface entre o aspecto legal e os encargos trabalhistas — a contabilidade propriamente dita — e 
as necessidades de gerenciamento do RH.  
 
Já para o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (CRC–SP) e diretor da 
DOC Assessoria Contábil de Fiscal , Domingos Orestes Chiomento, esse é o momento certo para 
os contabilistas entrarem no mercado de RH. “Nas pequenas e médias empresas, está 
acontecendo uma onda de conscientização sobre a importância da gestão de pessoal e, como os 
contadores estão por dentro das rotinas dos DPs, fica mais fácil oferecer soluções adequadas”, 
afirmou Chiomento.  
 
Segundo o conselheiro, nos próximos cinco anos, o papel do contabilista deve mudar 
radicalmente. “O profissional passará a ser essencialmente assessor e consultor, pois a 
informática já cuida de boa parte das rotinas mecânicas da atividade e, logo, deverá eliminar o 
trabalho ‘braçal’ da contabilidade”, diz.  
 
O especialista revela que o CRC–SP está desenvolvendo uma programação especial para capacitar 
os contabilistas para exercerem atividades na área de recursos humanos.  
 
Para a Flaumar Assessoria Empresarial , os frutos da atuação em serviços de RH começaram a ser 
colhidos no ano passado. Foi quando a empresa registrou um aumento de 12% em seu 
faturamento por conta das novas atividades.  
 
“Acumulamos quase 40 anos de experiência e sentimos que era a hora de inovar”, revela o diretor 
de RH da assessoria. Segundo ele, foram investidos R$ 200 mil na criação e no desenvolvimento 
da nova área na empresa. Também foram contratados quatro novos funcionários: duas 
psicólogas, um administrador de empresas e uma secretária.  
 
Entre os novos serviços está o recrutamento e seleção de pessoal. “Desenvolvemos um processo 
no qual só partimos para a procura do profissional após um minucioso reconhecimento do perfil 
desejado pelo cliente, inclusive com levantamento de ambiente de trabalho, tudo realizado por 
uma psicóloga”, diz Soares.  



 
A Flaumar também oferece consultoria e implantação do Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP), uma exigência do Ministério da Previdência que deve entrar em vigor em novembro deste 
ano. “Trata-se de um relatório completo das condições de realização de todas as atividades de um 
funcionário”, explica o diretor. O PPP deverá ser exigido para a requisição de todos os benefícios 
previdenciários.  
 
Estudo de campo  
 
Como empresário da contabilidade, Domingos Orestes Chiomento está estudando a expansão dos 
serviços para a área de recursos humanos. “Todo trabalho novo leva um certo tempo para 
maturar e a oferta de novos serviços vai demandar a contratação de especialistas da área de RH”, 
conta ele. Quanto às expectativas de crescimento, o diretor prefere ser cauteloso. “Um 
crescimento expressivo dependerá de um trabalho para mudar a cultura dos empresários”, 
enfatiza Chiomento.  
 
A mesma opinião é compartilhada por Adriana Ruiz Alcazar, diretora da Ceteco Consultoria 
Contábil . “Por enquanto, apenas auxiliamos alguns clientes na contratação de pessoal, mas 
temos a intenção de explorar esse mercado mais a fundo, o que deve começar a acontecer nos 
próximos cinco anos”, afirma a diretora.  
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