
Nos dias de hoje o empreendedorismo está no centro das atenções 
em todo mundo. Por isso mesmo, tornar-se um empreendedor de 
sucesso em meio a tanta concorrência é uma tarefa que exige 
determinação e muito conhecimento.
Sabemos que o caminho do sucesso nem sempre é tão previsível e, 
em tempos de crise, o empresário deve buscar a todo momento 
aprimorar para elevar o seu negócio a outro patamar, visando 
conquistar novos clientes.

APRENDA A SER UM BOM LÍDER PARA SE TORNAR UM 
EMPREENDEDOR DE SUCESSO
O primeiro segredo para conseguir aumentar o rendimento da sua 
empresa está relacionado à capacidade de liderar uma equipe. 
Ser um bom líder não é apenas conduzir um grupo de pessoas. Um 
gestor com espírito de liderança é capaz de motivar a sua equipe, 
fazendo-a trabalhar focada nos objetivos da empresa. Além disso, é 
bom comunicador, sabe cobrar resultados e proporcionar um 
ambiente aberto ao diálogo.

SEJA RESILIENTE AO ENCARAR OS DESAFIOS DO MUNDO 
CORPORATIVO
Outro segredo de quem alcança o sucesso empresarial é, sem 
dúvida, ser detentor de um comportamento resiliente frente aos 
desafios e problemas do cotidiano empresarial.
O mundo corporativo é cheio de altos e baixos, por isso um empre-
endedor de sucesso deve ser capaz de enfrentar problemas com 
mais controle emocional, conseguir planear melhor suas acções e 
tomar decisões mais acertadas.

SAIBA PLANEAR PARA CRESCER
Um empreendedor de sucesso sabe a importância de um planea-
mento estratégico. Portanto, não inicie um empreendimento sem 
antes ter um bom plano de negócios.

Por meio do planeamento financeiro e estratégico será capaz de 
identificar como se comportam os seus potenciais clientes e os seus 
concorrentes, além de mapear os seus maiores desafios, definindo 
os custos reais do seu negócio.
Assim sendo, não há dúvidas de que, para crescer, uma empresa 
precisa planear e executar acções de maneira inteligente e progra-
mada.

DÊ ATENÇÃO ESPECIAL AO MARKETING EMPRESARIAL
Qualquer empreendimento, independentemente do porte que 
possua, deve investir em marketing. Cortar gastos nesse sector 
pode se tornar um grande problema para seu negócio.
Não é difícil entender o porquê da importância do marketing para 
o desenvolvimento de uma empresa. É por meio dele que a sua 
marca será apresentada ao consumidor com condições de conven-
cê-lo e atrai-lo para o seu estabelecimento.
Especialmente para microempresas, ter uma boa estratégia de 
marketing empresarial é a chave para superar a concorrência das 
grandes empresas, enfrentando-as com chances reais de se desta-
car.

INVISTA NUM DIFERENCIAL
Num mercado tão concorrido, o empreendedor precisa encontrar 
algum diferencial competitivo para sua empresa. Isso porque o 
consumidor moderno está cada dia mais exigente e criterioso ao 
efectuar uma compra, dá muito valor ao que se mostra mais inova-
dor.
Portanto, estude em que ponto o seu produto ou serviço pode se 
diferenciar da concorrência e divulgue isso para os seus clientes.
Não existem atalhos quando o assunto é vencer na vida e no traba-
lho.
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