Princípio de Produtividade

Produtividade

“Num celeiro vazio que permanece limpo, sem nenhuma atividade, não há nenhum lucro”. Provérbios 14:4
Por John Schrock – Homem de Negócios.
Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.
A raiz da palavra produtividade, é
produtivo ou fértil. É o resultado de uma
atividade. Ser fértil é estar disponível
para produzir ou para reproduzir-se.
Dizemos: “A terra boa é fértil”, querendo
dizer que é valiosa por sua condição de
produzir. Se a trabalhamos corretamente
pode nos fazer ricos, nos dando lucro pela
atividade que administramos nela. Num
celeiro vazio que permanece limpo, sem
nenhuma atividade, não há nenhum
lucro. A terra sem alguma atividade
dirigida não nos fazem sermos ricos. É a
atividade ou a produtividade da terra que
nos da lucro. Assim como a terra tem a
capacidade de produzir, Deus nos diz:
“Lhes dei o poder de criar riqueza.” Ele
não nos deu riqueza, e sim a habilidade
de criá-la ou de obtê-la. A chave para
obtê-la é a atividade ou a produtividade.
O primeiro mandamento que Deus deu
ao homem foi “dê frutos e multipliquese” (produzir e reproduzir). Deus criou
todas as coisas, logo, as entregou ao
homem para que as administrasse. O
resultado do que Deus criou está em
nossas mãos.

necessitava da produtividade do
fazendeiro para fazê-la rica, produtiva e
bela.
Em cada homem ou mulher há um lar,
uma fazenda, uma atividade ou um
negócio em potencial. Depende de nós
fazê-lo produzir e administrá-lo. Deus
nos deu a habilidade e a energia e nos
proveu com recursos. Se falhamos, não é
sua culpa. Na maioria dos casos é a falta
de produtividade. Há três coisas muito
importantes para todos os que querem ser
bem sucedidos:
1-Seja produtivo: busque uma forma
de ganhar a vida.
2-Administre o que é produzido: cuide
e o conserve bem.
3-Faça-o eficientemente: controle o
volume e a qualidade constantemente.
A chave para a eficiência por um lado
e dirigir o trabalho duro e a
produtividade. Pelo outro, o controle e a
administração. Nunca devemos ficar
sentados e nos sentir satisfeitos por
sermos só organizados. A organização
sem a produtividade é igual ao fracasso.

Uma vez um banqueiro visitou um
fazendeiro, que era um de seus clientes.
Enquanto o levava pelas cercas brancas,
as estruturas bem cuidadas, os campos
cheios de flores e bem podados, o
banqueiro se mostrava chocado ao ver
tanta beleza. Então, comentou ao
fazendeiro: “Deus te deu a fazenda mais
bela de todo o vale! O fazendeiro olhou
suas terras e pensou no árduo trabalho e
no esforço que teve para consegui-lo, e lhe
respondeu: “Oh! Sim. Claro que ele me
deu. Mas deverias ter visto quando ele
cuidava sozinho”. O potencial tinha sido
colocado na terra e no fazendeiro. Mas se
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Muitas vezes a produção consiste em
“administrar desordem”. Devemos ver o
lado bonito da desorganização, é um sinal
de que alguém está trabalhando.
Construir deixa pó e sujeira. Um estábulo
limpo não tem cavalos. Não podemos ser
produtivos sem ter algum tipo de
desordem.
Muitas grandes corporações estão
aprendendo uma dura realidade: vários
chefes improdutivos e organizados
(estábulos limpos) passam a maioria de
seu tempo desfrutando dos programas de
benefícios ou preenchendo relatórios e
não estão sendo produtivos. É por isso
que há cortes de pessoal. Ser produtivo
não está na moda, e soa desorganização às
vezes, mas funciona melhor para nosso
propósito final. Graças a Deus pelos
cavalos sujando nosso estábulo, porque
eles nos geram lucros.
Este princípio é parte do programa de
desenvolvimento de caráter em um ano:
Fundamentos para o Êxito.

Pensamento para Reflexão:
O trabalho é uma oportunidade dada por
Deus. Nenhuma nação pode sobreviver sem
ele.
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Porque você se avaliou
com esta nota ?
Quais os benefícios que você
obeterá com nota maior de
avaliacão?

Quais acões específicas você pode
colocar em prática para testar os
benefícios deste princípio?
Lista de verificacão diária de
leitura dos princípios
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