
Os efeitos da humanização no ambiente de trabalho, e seus 

impactos na diminuição dos erros. 

 “Não sois máquinas! homens é que sois!” (Charles Chaplin) 
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“Ter uma visão clara das 
necessidades humanas 
no processo fabril, é um 

tema de máxima 
importância na 
valorização do 
profissional.” 

 
A valorização humana no 

local de trabalho, tem 

agregado diferenciais 

competitivo nas atividades 

produtivas da empresa. 

Existe uma importância 

singular no desenvolvimento 

de uma política industrial, 

que garanta à saúde e o 

bem estar dos funcionários. 

Assim como o processo 

necessita de um fluxo de 

compatível com o tipo de 

produto fabricado pela 

empresa, a priorização e 

organização adequada 

destas ideias, irão melhorar 

consideravelmente a 

performance na execução 

das atividades fabris, 

resultando na diminuição do 

erro humano e a sua 

reincidências.  

    
          

“O ser humano está 
sempre em busca de 
respeito, atenção e 
consideração. No 

ambiente de trabalho, é 
possível que os 

funcionários se sintam 
realizados quando são 

valorizados e estimulados 
a crescer. Por isso a 

chave para o sucesso de 
uma empresa e seu 

desenvolvimento é a 
valorização das pessoas.” 

SEBRAE 
(ver link: 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebr
ae/bis/a-busca-da-valorizacao-humana-

nas-

empresas,48e3000e96127410VgnVCM10
00003b74010aRCRD) 

 
Máquinas, equipamentos e 

todas as fases operacionais 

envolvidas nos centros 

produtivos, possui a parte 

“humana”, para a execução 

das tarefas não executáveis 

por formas artificias de 

inteligência pré-

programadas ou sistemas 

mecânicos. A importância 

da humanização, está 

centrada na importância do 

indivíduo e no apoio com 

incentivos fornecidos pela 

empresa para que os 

membros da equipe, sintam-

se em um ambiente de 

trabalho humano.   

 
 

“As características 
particulares de um 

indivíduo, são elementos 
combustíveis que 

precisam ser canalizados 
pela empresa” 

 
A valorização humana nos 

centros produtivos, é um 

tema amplamente discutido 

por estudiosos do 

comportamento humano, 

universidades e academias. 

Tratar as pessoas como um 

simples números tomando-

as parte integrante de um 

relatório contábil ou ativo 

imobilizado, não é uma 

alternativa interessante para 

atingir níveis de excelência. 

A frase de Charles Chaplin 

“Não sois máquinas! 

homens é que sois!” traz 

em si uma verdade objetiva: 

Ninguém quer ser tratado de 

forma mecânica e abstrata. 

Resultados eficientes em 

uma cadeia produtiva, 

requer dinâmica e 

orientação técnica/teórica 

em todas as frentes de 

relacionamento 

homem/máquina.   

 

Forte Abraço. 
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