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QUALIDADE APLICADA NO
DIA A DIA
Quando ouvimos a palavra “Qualidade”, logo a associamos a
produtos ou serviços que satisfazem as necessidades e
expectativas dos clientes. De fato, esta é a grande essência,
afinal, ter qualidade nos processos produtivos e
administrativos irá garantir a sustentabilidade corporativa!
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PORÉM A QUALIDADE VAI
MUITO ALÉM!
A ausência do planejamento semanal atrasa as nossas
atividades, pois nos faz ter retrabalhos e imprevistos, o
que traz como consequência a “falta de tempo” para
fazer qualquer coisa que seja. Inclusive nos cuidar,
praticar atividades físicas, ter uma alimentação
balanceada e horas suficientes de sono. E se formos
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É PRECISO MAIS
QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE EM
NOSSOS DIAS!
Qualidade é um conjunto de boas práticas, desde a
organização de arquivos, de informações em uma
planilha, até a organização da minha vida pessoal!.

CASO NÃO HAJA ESTE EQUILÍBRIO, A VIDA
PODE VIRAR UM CAOS E AFETAR TODAS AS
“PARTES INTERESSADAS”. POR ISSO,
QUALIDADE NÃO É “SÓ PARA A EMPRESA”,
QUALIDADE É UM ESTILO DE VIDA!
É preciso ter saúde, por meio de hábitos saudáveis, para
que possamos desempenhar todas as atribuições que nos
foram confiadas da forma mais produtiva possível. É
necessário buscar o equilíbrio das atividades, afinal não
dá para ser ótimo no trabalho e ausente em casa, assim
como não é produtivo ser ótimo na vida pessoal e ser
descuidado com as atividades profissionais.

