
O Fator Humano da Produtividade na 
Indústria Flexográfica Banda Média e Estreita 

 

O que é Produtividade? É comum alinharmos as definições de produtividade com “velocidades de 

equipamento ou atividades manuais” mas, segundo o dicionário, a definição de produtividade é a 

“característica daquilo que é produtivo”, isto é, “que é útil ou lucrativo”. É o resultado final de todas 

as ações executadas pela empresa, na fabricação/conversão, de um produto. Compreender o que é 

produtividade e criar caminhos para aumentá-la, irá trazer resultados positivos para o processo 

fabril. O que é então produtividade? Minha definição: “Produtividade é uma filosofia produtiva 

criada pela empresa, afim de atingir o máximo desempenho possível, e conquista das metas”. Veja 

abaixo algumas dicas práticas, que podem contribuir para a produtividade de sua empresa: 

 

1. Melhorar as 

condições do local 

de trabalho 

Uma temperatura de trabalho 

confortável está entre 20 e 21 

graus celsius. Um ambiente 

muito quente ou muito frio, 

pode atrapalhar a 

concentração. Os efeitos da 

temperatura no ambiente de 

trabalho causam grande 

impacto no processo fabril 

(tanto para seres humanos ou 

determinados insumos e 

equipamentos). O controle 

adequado da temperatura 

ambiente no local de trabalho, 

não é um luxo. É algo muito 

importante para os 

funcionários e deve ser feito 

com responsabilidade e 

atenção. 

 

 

 

 
2. Reduzir 
Distrações 

As mídias sociais podem 
ser um grande assassino 
para a produtividade e, os 
Smartphones, se tornam o 
vilão número um de acesso 
a tais distrações. Não quero 
aqui criar uma política de 
utilização de celulares no 
local de trabalho mas, é 
necessário manter os 
funcionários focados e 
engajados com os 
propósitos produtivos. A 
empresa deve incentivar os 
funcionários a desligarem 
seus celulares, 
conscientizando sobre os 
riscos e perdas produtivas, 
que a empresa pode sofrer. 
Uma política de utilização 
de Smartphones no local de 
trabalho, pode facilitar a 
comunicação onde todos 
saem ganhando.  

 

 

 
3. Tenha as 

ferramentas e 
equipamentos 

adequados 

Fornecer aos funcionários as 

ferramentas e equipamentos 

adequados, é de extrema 

importância para o bom 

desempenho das funções com 

eficiência, e no prazo 

determinado pelo PPCP. Não 

há nada mais imobilizante e 

contraproducente, do que 

gastar tempo esperando por 

uma ferramenta para a 

execução de um serviço ou 

tarefa. Programas de gestão da 

produção, controles de 

manutenções preditivas e 

preventivas, fazem uma 

enorme diferença não apenas 

para a ampliação da 

capacidade e performance 

produtiva, mas também, como 

a empresa passa a ser 

percebida pelos funcionários e 

clientes externos. Economize 

programando seu processo 

para funcionar bem e de forma 

plena. Forte Abraço  
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