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Finanças 24 A irracionalidade das bolhas
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Contabilidade criativa

O título desta coluna pode evocar

lembranças negativas ou positivas.

Os escândalos financeiros que aba-

laram o bolso e a confiança dos investidores

em grandes corporações internacionais com

certeza se relacionam à primeira categoria.

Nesse caso, a criatividade estava no fato de que

os balanços dessas empresas haviam passado

por profundas “cirurgias plásticas”, e não ape-

nas pelas populares “maquiagens” de encerra-

mento de exercício fiscal.

Nesta oportunidade, entretanto, quero fo-

calizar o lado positivo. Vejamos o caso de uma

empresa que inovou em matéria contábil, com

o objetivo de melhorar sua gestão e prestar ao

público melhores informações sobre suas ope-

rações, seu desempenho e perspectivas. Refiro-

me à iniciativa de conceituar, medir e divulgar

o capital intelectual, bem como às lições

advindas dessa experiência.

Como se sabe, esse capital é cada vez mais

relevante na formação do valor das empresas e

representa um tema de grande interesse, porém

permanece invisível nos balanços convencionais.

A proposição de um modelo para gestão e

divulgação do capital intelectual partiu da

Skandia, um dos maiores grupos do mundo em

serviços financeiros, com sede em Estocolmo.

Os relatórios que a empresa começou a distri-

buir aos acionistas a partir de 1995, como su-

plementos do Annual Report, são um notável

exemplo de inovação contábil. Para começar, a

empresa chamou de capital intelectual a com-

binação de capital humano e capital estrutural:

o primeiro está relacionado aos conhecimentos,

às habilidades e à capacidade dos funcionários

em prover soluções aos clientes; o segundo é

constituído por bancos de dados, sistemas, ma-

nuais, marcas e pela estrutura organizacional.

Associado a isso, criou o Skandia Navigator, um

sistema de indicadores-chave, focalizando qua-

tro áreas formadoras do capital intelectual: pes-

soas, clientes, processos, e renovação e desen-

volvimento. Finalmente, publicou uma série de

cifras inusitadas, tais como número de contra-

tos por empregado, tempo dedicado aos clien-

tes, participação de P&D nas despesas admi-

nistrativas, índice de turnover, tempo médio de

casa, composição etária e de instrução dos em-

pregados, e gastos com TI e  com treinamento.

Como conseqüência, conquistou fortalecimen-

to da imagem, prêmios e ganhos financeiros.

Lições oferecidas: (i) uma boa política de

disclosure serve a vários interesses; (ii) informa-

ções não financeiras podem ser muito

reveladoras da qualidade da gestão, especial-

mente nas “organizações intensivas em conhe-

cimento”; e (iii) transpor conceitos para a práti-

ca e construir modelos funcionais requer ousa-

dia e, muitas vezes, simplificação, mas eles va-

lem pelos resultados que proporcionam aos ges-

tores e investidores.

Nesse caso, seja bem-vinda a contabilidade

criativa!
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