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Nesta edição, o tema abordado é inspirado no trabalho técnico “O Valor Humano na Manutenção” apresentado
no 31º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos pela equipe Gênesis. O trabalho propõe a
elaboração de um projeto pedagógico norteador para os treinamentos e qualificação do profissional da
manutenção considerando o valor humano como ponto chave para a formação de uma rede de soluções bem
sucedidas e que agregam valor no cumprimento de objetivos e metas organizacionais e pessoais. Acreditamos
que a educação é o fio condutor da mudança, por isso, deve-se investir no desenvolvimento e qualificação da
inteligência interna da organização, capacitando-a para a pratica da visão sistêmica e de interdependência.
Simplificando:

O Valor Humano na Manutenção

1. Todo o treinamento e qualificação do profissional de manutenção deve ser entendido como um evento
educacional, portanto, é um processo continuo de ensino aprendizagem. Assim, deve basear-se nos
pilares, metodologias e técnicas da educação, porque:

2. Torna-se relevante ressaltar que a orientação de adultos (andragogia) dentro de um contexto organizacional
tem suas particularidades, devido à diversidade cultural, social, educacional, etc. Além disso,
os profissionais são autônomos (independência e autogestão); tem experiência (diversidade de saberes);
buscam aplicabilidade imediata (uso curto prazo); tem motivação própria (equilíbrio das necessidades).
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3. Aspectos relevantes para a elaboração do projeto pedagógico de educação e treinamento:

Dicas GÊNESIS
Em um contexto de interdependência é fundamental alinhar objetivos organizacionais e pessoais para que
ambos sejam atingidos .
O desenvolvimento de aptidões técnicas incorporadas aos aspectos comportamentais são essenciais para
que as pessoas entendam sua contribuição e influencia no todo.
O valor do ser humano se encontra nele mesmo, só ele pode estimar e produzir um significado para sua
existência.
Os Trabalhos Técnicos: O Valor Humano na Manutenção e Gestão On line da Manutenção Transformando
dados em decisões assertivas para agregar valor apresentados 31º Congresso Brasileiro de Manutenção ABRAMAN encontram-se disponíveis na Biblioteca em nosso site: www.genesisrs.com.br

