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A atuação dos departamentos de Recursos Humanos nas empresas em operação no Brasil, se 
fosse objeto de uma avaliação em termos numéricos, poderia receber uma nota sete. Pelo 
menos é o que diz Silvano Aragão, gerente de RH da Construtora Caparaó. 

“A partir do que tenho visto no mercado, ficaria com a nota sete. A mudança do RH 
profissional para o RH estratégico está em fase inicial e muitos profissionais estão inseguros 
com essa transição. Trata-se de uma tarefa difícil porque é preciso mexer na zona de conforto 
dos profissionais”, avalia Aragão, que participou co comitê de Gestão de Pessoas da Amcham-
Belo Horizonte na quarta-feira (26/08). 

A análise do gerente se mostra em consonância com a de dois outros executivos da área que 
debateram o tema no XIII Congresso Mineiro de Recursos Humanos, realizado na capital 
maneira em 25 e 26/06. Na ocasião, durante painel liderado pela Amcham, Jaime Nicolato, 
diretor de Mineração da CSN, e Carlos Lino Santiago, diretor industrial da Case New Holland, 
atribuiram a mesma nota às áreas que dirigem. 

RH estratégico 

Silvano Aragão define o RH estratégico como aquele que agrega valor à companhia, apresenta 
resultados e, ao mesmo tempo, consegue manter funcionários satisfeitos. 

Ele elenca três aspectos centrais que denotam insatisfação: 

- Ambiente hostil: leva o profissional a adoecer e o incapacita para trabalhar, por melhor que 
sejam o salário e as políticas de benefícios; 

- Falta de expectativa de crescimento: desestimula a busca por posições superiores na 
hierarquia corporativa; 

- Baixo salário: incentiva a procura por oportunidades fora da organização. 

Uma bom método para mensurar a satisfação dos profissionais, segundo Aragão, é a condução 
de pesquisas de clima organizacional. “É um indicador que utilizamos e que todo RH deve 
empregar porque ninguém consegue trabalhar em ambiente hostil.” 
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