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INTRODUÇÃO

Todos sabem que o papel do administrador dentro de qualquer

organização é crucial para alcançar resultados positivos.

Podemos dizer que uma das principais dificuldades enfrentadas

pelo setor administrativo é conseguir acompanhar a evolução e

as inovações do mercado. É válido ressaltar que as novas

tecnologias, a globalização e as mudanças econômicas e

políticas estão em constante evolução, portanto, o profissional

deve estar apto a buscar novos conhecimentos e evoluir junto da

empresa para obter o sucesso desejado. Para superar as diversas

dificuldades da profissão, o administrador precisa ter

conhecimento e habilidades para atuar em qualquer área que a

empresa precise. Transformar a força de trabalho é fator muito

importante para as empresas que desejam ter sucesso, um

desafio bastante estratégico dos gestores, segundo Gonçalves

(1997). Como a transformação do ser humano ocorre por

intermédio da educação, é um desafio educar e reeducar as

pessoas de todos os níveis dentro da empresa. Nagano ressalta

que, com a velocidade que as informações são compartilhadas

atualmente, os administradores precisam acompanhar de perto o

que há de novo não apenas no ramo em que sua empresa está

inserida, mas também nas tendências do mundo dos negócios e

em todas as suas ramificações.

OBJETIVO

Mostrar quais são os principais desafios de ser um

Administrador de Empresas, bem como abordar as diversas

situações do dia a dia de uma organização, a fim de alcançar

os objetivos produtivos definidos e também construir um

ambiente de trabalho digno e funcional para os colaboradores.

METODOLOGIA

Como metodologia, aplicamos o método de vínculo

bibliográfico, revisando diversos estudos e artigos publicados

que abordam temas semelhantes, com o intuito de mostrar as

dificuldades diárias desta profissão tão importante.

RESULTADOS

A administração é uma das áreas mais comprometedoras de uma

empresa, pois qualquer decisão tomada de forma equivocada

pode trazer consequências negativas para a organização. Por

isso, cabe ao profissional aperfeiçoar-se para conseguir superar

os desafios que essa profissão apresenta. Segundo CARVALHO

et al. (2020), alguns administradores não buscam desenvolver

competências necessárias e acabam ignorando o dinamismo que

o mercado exige. Atitude empreendedora, comportamento ético,

liderança, relacionamento interpessoal e persuasão são

competências primordiais para conseguir vencer crises e

desafios.
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O profissional da Administração é extremamente importante

em todo tipo de organização, tendo como principal meta

garantir eficiência e eficácia e, assim, o sucesso dela.

Portanto, cabe ao profissional dessa área estar sempre atento

e procurar aperfeiçoar cada vez mais seus conhecimentos a

fim de se manter capacitado para lidar com mudanças.


