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Qual é a primeira coisa que vem à sua mente
quando você pensa sobre qualidade?

Qualidade é o grau de utilidade esperado ou adquirido de qualquer
coisa, verificável através da forma e dos elementos constitutivos do
mesmo e pelo resultado do seu uso. A palavra "qualidade" tem um
conceito subjetivo que está relacionada com as percepções,
necessidades e resultados em cada indivíduo. Diversos fatores, como
a cultura, modelos mentais, tipo de produto ou serviço prestado,
necessidades e expectativas influenciam diretamente a percepção da
qualidade.
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QUALIDADE 



A maioria das pessoas relaciona a qualidade de vida com o
“sentir-se bem”. De fato, esta noção de qualidade de vida vai de
encontro aos principais fatores que a influenciam, como veremos
adiante, que são a saúde, o trabalho e o meio ambiente.

O termo qualidade vem do Latim qualitate, e é utilizado em situações
bem distintas. Por exemplo, quando se fala da qualidade de vida das
pessoas de um país ou região, quando se fala da qualidade da água que se
bebe ou do ar que se respira, quando se fala da qualidade do serviço
prestado por uma determinada empressa, ou ainda quando se fala da
qualidade de um produto no geral.



Qualidade é o grau de utilidade esperado ou
adquirido de qualquer coisa, verificável através da
forma e dos elementos constitutivos do mesmo e
pelo resultado do seu uso. A palavra "qualidade"
tem um conceito subjetivo que está relacionada
com as percepções, necessidades e resultados
em cada indivíduo.

O que é 
Qualidade?



Origens da Qualidade

Os conceitos da qualidade foram iniciados e introduzidos no Japão, pelo
estatístico Deming, logo após a segunda guerra mundial a convite da
empresa japonesa Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE). Desde
então, esses conceitos de qualidade vem agregando valor para inúmeras
empresas em todo o mundo.
Qualidade, segundo a ISO (International Standardization Organization), é
a adequação e conformidade dos requisitos que a própria norma e os clientes
estabelecem. Em outras palavras, a qualidade é o nível de perfeição de um
processo, serviço ou produto entregue pela sua empresa.

Origens da Qualidade



Inspeção da 
Qualidade

O que é?

É o ato de inspecionar todos os parâmetros 
exigidos pela gestão interna da qualidade e 
legislações vigentes. Ela ocorre por meio 
da observação e julgamento do produto ou 
processo, baseadas em parâmetros 
preestabelecidos.

A Inspeção da Qualidade é o último ponto a 
ser definido no Sistema de Gestão da 
Qualidade, mas na prática, no dia a dia, é o 
primeiro a ser analisado.



O Controle da Qualidade está diretamente relacionado com as Inspeções realizadas nos 
produtos e processos.
É aqui, no Controle da Qualidade, que será pré-estabelecido quais serão os critérios analisados 
durante as Inspeções, assim como, os Planos de Ação para cada possível e não 
conformidades encontradas durante a Inspeção. Assim, ao se deparar com uma não 
conformidade, já estará definido quais serão os próximos passos a serem seguidos.

Controle de 
Qualidade



A garantia da qualidade tem como 
foco corrigir as não conformidades 
apontadas no controle de qualidade, 
e por sua vez, determinar se os 
produtos entregues estão de acordo 
com as políticas determinadas pela 
empresa.

Garantia da 
qualidade



É a parte final de todo o processo de qualidade, é o elo entre o 
Controle e a Garantia da Qualidade, e consiste na análise de 
todos os dados gerados pelas etapas anteriores, inspeções, não 
conformidade, planos de ação e relatórios de auditoria.
Essa análise decorre da coleta, organização e ordenação dos 
dados que dá a eles significado e contexto, possibilitando à alta 
direção quantificar, medir e garantir a eficiência de cada um 
desses processos.
A Gestão de Qualidade é uma ferramenta empresarial que tem
como objetivo alcançar o máximo de qualidade em relação a
todos os processos, produção e serviços de um negócio.

Gestão da Qualidade



Quais são as qualidades mais 
procuradas nos currículos?

Para que você tenha mais clareza sobre as
qualidades profissionais de que estamos
falando, separamos seis delas a seguir.



Os colaboradores precisam ser capazes de enfrentar
um problema, pensar e aplicar soluções de maneira
decisiva. Embora varie de nível conforme a área de
atuação, essa habilidade favorece que os colaboradores
organizem-se, planejem e priorizem de forma eficaz suas
atribuições.

1. Capacidade analítica



Mesmo que você não esteja se candidatando a 
cargos de gerência, as habilidades de liderança 
estão entre as qualidades profissionais mais 
valiosas. O motivo para isso é que muitas 
empresas preferem investir na promoção interna 
em vez de buscar profissionais no mercado 
procurando, geralmente, por fortes qualidades de 
liderança no seu quadro de talentos.

Senso de liderança é a arte de comandar pessoas, 
atraindo seguidores e influenciando de forma 
positiva mentalidades e comportamentos.

2. Senso de liderança



Com a transformação digital nas empresas, ter 
conhecimentos de informática está se tornando 
obrigatório. Se possível, vá além do pacote Office 
e descubra quais são os softwares e sistemas mais 
utilizados em sua profissão.
Além disso, esteja preparado para utilizar sistemas 
internos da organização. Isso pode incluir sistemas 
de gerenciamento de dados/conteúdos ou 
ferramentas específicas ― mas não entre em 
pânico, pois normalmente há treinamento.

3. Domínio tecnológico
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As empresas desejam colaboradores que mantenham
atitudes positivas, mesmo em circunstâncias estressantes e
desafiadoras. Essa capacidade de gestão das emoções denota
seu nível de resiliência. Junto à positividade vem a
flexibilidade, dedicação e disposição para contribuir com um
esforço extra diante dos desafios.

4. Atitudes positivas



A capacidade de se comunicar efetivamente  tanto 
verbalmente quanto por escrito é essencial, mas rara. 

Aqueles com fortes habilidades de comunicação estão em 
alta, independentemente do trabalho ou da empresa.
Especialmente em cargos altos, você precisa ser eficaz na 

comunicação com colaboradores, gerentes, acionistas e 
clientes em todos os canais. Inclusive, há profissionais que 

investem até mesmo em cursos voltados à imagem e 
produção audiovisual, para o caso de terem de lidar com a 

imprensa ou gravar vídeos.

5. Comunicação



6. Facilidade de adaptação

A inovação é constante no mundo dos negócios. Sendo 
assim, os recrutadores querem profissionais que se 
adaptem facilmente às contínuas mudanças. Além do 
conhecimento técnico para compreender novos processos, 
mais uma vez entra a gestão das emoções, por meio do 
desenvolvimento da capacidade de pensar rapidamente e 
manter a calma sob pressão.
Como a apresentação visual de todas essas habilidades 
também é importante, você pode lançar mão de opções 
online que oferecem um modelo de currículo pronto e 
facilmente editável para você impressionar o seu recrutador 
e resumir, de forma clara e atrativa, todos os seus pontos 
fortes e conquistas.
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produtividade



Produtividade

O que é Produtividade:

Produtividade é o resultado daquilo que é produtivo, ou seja, do 
que se produz, do que é rentável. É a relação entre os meios, 
recursos utilizados e a produção final. É o resultado da 
capacidade de produzir, de gerar um produto, fruto do trabalho, 
associado à técnica e ao capital empregado.
Produtividade é a expressão da eficiência de qualquer negócio. 
Para uma indústria, por exemplo, a produtividade está 
diretamente ligada à eficiência na produção.



A produtividade e o EBITDA

A produtividade de uma empresa pode ser medida pelo EBITDA (Earnings
Before, Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), que traduzido 
para o português, significa “Lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização” (Lajida), que representa quanto uma empresa gera de 
recursos, através de suas atividades operacionais, sem contar impostos 
e outros efeitos financeiros. É um indicador financeiro muito usado por 
analistas financeiros.



TPM (Total Produtive Maintenance), em português, Manutenção Produtiva 
Total, é um sistema criado no Japão, com o objetivo de eliminar perdas, 
diminuir custos e aumentar a produtividade das empresas e a sua 
competitividade.

A produtividade e a TPM



A produtividade envolve, principalmente, três fatores: o
sujeito, o tempo e a atividade (da qual se obtém o
resultado). Em cada um dos aspectos, existe uma gama de
possibilidades do que pode ser feito para desenvolvê-lo em
benefício da eficiência.
Primeiro, a capacidade de concentração. Ela é diretamente 
ligada à taxa de procrastinação mas não tem 
exclusivamente esse resultado. A dificuldade em se 
concentrar aumenta o tempo que precisa ser dedicado à uma 
tarefa.
Uma das mais conhecidas técnicas para melhorar a 
habilidade de se concentrar é a de mindfulness. Basicamente, 
o que os exercícios ligados ao conceito fazem é treinar “a 
consciência para, quando estamos desatentos, perceber e 
conseguir redirecionar a atenção”, explica Marcelo 
Demarzo, médico e pesquisador da área.

Como se tornar
mais produtivo



Em segundo, a capacidade de organização também 
pode interferir na eficiência. Desde o ambiente, à área 
de trabalho do seu computador e suas anotações, 
levem em conta uma ordem que facilite sua 
visualização (e raciocínio). “Como fazer isso” varia de 
pessoa a pessoa, mas ser organizado invariavelmente 
beneficia a velocidade na ação.

Como se tornar
mais produtivo



Vamos ver 5 dicas de como melhorar o ambiente de trabalho para contar com colaboradores mais 
produtivos:

Como aprimorar a relação entre  ambiente
de

trabalho e produtividade



Assim, é fundamental que o ambiente físico favoreça o andamento adequado 
das atividades. Um local confortável, bem equipado, com iluminação, ventilação 
e tecnologias necessárias à execução das tarefas, evita que os colaboradores se 
estressem por conta de problemas operacionais. Isso contribui para a fluidez e 
otimização dos trabalhos.

1. Invista na 
qualidade do 
ambiente físico

Um bom ambiente de trabalho, além de caracterizar-
se pela paz e bom relacionamento entre os colegas 
de profissão, depende, igualmente, da eficiência na 
realização das atividades diárias.
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Manter um bom relacionamento com os colegas de trabalho é 
fundamental para que os colaboradores tenham mais satisfação 
e bem-estar no emprego.
Em um local onde todos cooperam para o êxito das atividades 
desenvolvidas, a produtividade e o rendimento serão bem 
maiores do que em empresas com problemas de relacionamento 
entre seus funcionários. Fomentar as relações interpessoais 
dentro da sua empresa tornará o ambiente de trabalho mais leve, 
agradável, dinâmico e, também, produtivo. Afinal, a união faz a 
força.

2. Incentive as relações interpessoais



Uma das maiores causas de estresse e insatisfação no ambiente de trabalho é quando o líder não detém o 
respeito e a admiração dos seus subordinados. Um bom gestor é aquele que consegue motivar os 
trabalhadores a dar o seu melhor, cotidianamente, em prol do sucesso de toda a equipe. E a melhor forma de 
fazer isso é por meio do exemplo.
A participação direta na execução das atividades que coordena é a melhor forma de instruir e motivar os 
trabalhadores a se dedicarem cada vez mais às suas funções. Um modelo de liderança participativa melhora 
não apenas o clima organizacional, mas também os números da organização, no quesito produtividade.

3. Adote um estilo
de 

liderança participativa

Outro fator que contribui positivamente para a melhoria do 
ambiente de trabalho da empresa é a adoção de um estilo 
de liderança participativa.
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Posturas corporativas rígidas demais tendem a 
deixar o clima organizacional mais pesado e a 
contribuir para a desmotivação do funcionário. 
Muitas empresas já notaram isso e começaram a 
apostar em políticas de flexibilidade adequadas às 
necessidades dos colaboradores. É possível 
propor horários de trabalho mais flexíveis ou home 
office, por exemplo. A PwC, uma das maiores 
prestadoras de serviços profissionais do mundo nas 
áreas de auditoria e consultoria, está na lista de 
empresas que já adotaram esse esquema de 
trabalho.

4. Invista em flexibilidade



Uma cultura de feedbacks tem grandes benefícios para a motivação e produtividade de 
um time e assim, os membros da equipe passam a ter em mente seus principais pontos 
fortes e também pontos de melhoria e, consequentemente, planos de ação para uma 
melhor qualificação profissional.
Vale destacar a importância de um feedback direto, impessoal e aberto ao diálogo. Isso 
faz com que o momento de feedback seja mais produtivo e focado nas ações.

5. Ofereça feedbacks constantes

A falta de retorno por parte das lideranças pode fazer com 
que o esforço de trabalho de uma equipe seja direcionado 
de forma errada, levando ao desperdício de potencial dos 

colaboradores e colaboradoras.
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