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Toda empresa deve preservar hábitos saudáveis, devendo fazer exames periódicos para avaliar 
como andam os seus processos. Ao diagnosticar falhas logo no 4nício fica muito mais fácil 
corrigi-las a tempo de não onerar os serviços ou desprezar tempo precioso. O profissional que 
não está atento a novas formas de fazer, a tendências atuais e a perspectivas futuras está 
parado, inerte, só esperando a movimentação do mercado. Assim, o que virá não será bom 
para ele. 
 
Administrar bem é saber planejar ações, organizar atividades, dirigir e controlar uma gama de 
recursos que devem ser bem distribuídos, na hora certa, para o departamento correto, com 
todos os requisitos propostos pelo cliente, para que venha contribuir com ótimos resultados, 
sejam financeiros, operacionais, logísticos, de imagem, enfim, sendo uma empresa com claras 
condições de concorrer em igualdade com qualquer outra. 
 
Para que a empresa tenha uma vida longa, é preciso cuidar bem dela, ter visão de futuro, pois 
para muitas ações desenvolvidas agora no presente os resultados só aparecerão geralmente a 
médio prazo. É dela que irá sair o sustento direto e indireto de muitas pessoas, então saber 
administrá-la da melhor forma, delegar tarefas, motivar colaboradores, são requisitos 
imprescindíveis para que ela esteja em plena atividade e com uma saúde de dar inveja à 
concorrência. O profissional destacado para o cargo administrativo deve ter perfil proativo, de 
iniciativa, ser motivador, pôr sempre em primeiro lugar a excelência no atendimento ao 
cliente, ter foco nos processos de negócio, monitorando e controlando todos os resultados. É 
preciso ter também uma equipe capacitada, unida, com, objetivos comuns, que siga à risca o 
planejamento estratégico e faça cumprir as metas com eficiência. 
 
APRENDENDO SEMPRE 
 
As empresas que seguem orientadas a obtenção de resultados expressivos devem estar 
sempre aprendendo, ter uma visão de médio a longo prazos, não serem imediatistas e 
buscarem com persistência seus objetivos. 
 
Fazendo uma analogia da empresa com uma flor, que deve ser cuidada, regada, adubada, 
monitorada para evitar o surgimento de pragas, além de saber se gosta de sol, sombra, muita 
ou pouca água, a empresa também deve ser sempre "regada" por novas ações, motivações, 
adubada de perseverança, otimismo, máxima qualidade e novas práticas, ações direcionadas a 
manter a saúde organizacional dentro dos parâmetros do mercado. Ou seja, tendo saúde, ela 
pode resultar em profissionais envolvidos, conhecedores de seus direitos e deveres e clientes 
satisfeitos. 
 
Uma empresa bem administrar o preço não só em cima do produto fornecido, mas pode ter 
uma melhor margem de lucratividade em razão da qualidade dos serviços prestados, já que o 
cliente não só compra produtos, mas também atendimento, ambiente, rapidez, qualidade, 
conforto, credibilidade e a marca, sendo estes, sim, fortes contribuidores para que a empresa 
venha conquistar a liderança e ganhar a confiança dos clientes. 
 
Controle, monitore, verifique todas as ações desenvolvidas por sua equipe de trabalho, 
replaneje sempre que necessário e terá uma empresa com uma longa vida pela frente. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 maio 2009, Classificados, p. Co1. 


