
 
 
 
 

 
 
 

 

10 atitudes simples para você ser um 
 Empreendedor de sucesso. 

Quer descobrir?
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 Atitude 1 - Não pense só em trabalho e vendas 
 
É preciso levar em consideração que aqueles que decidem ter o seu próprio 
negócio nem sempre estão totalmente preparados para essa empreitada, 
especialmente quando se é um empreendedor de primeira viagem. Mas 
existem alguns hábitos cotidianos que podem te auxiliar a liderar sua 
empresa com mais sucesso e humanização. 
 
Para Suelen Corrêa, empreendedora e consultora de Negócios Digitais, a 
primeira coisa é não esquecer que mesmo com o “boom” da tecnologia e 
das redes sociais - os negócios são feitos sempre de pessoas e para as 
pessoas, as que vendem e as que compram. “É imprescindível lembrar do 
capital humano e de todos os indivíduos envolvidos”. 
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 Atitude 2 – Tenha disciplina 
 

As atitudes diárias e do cotidiano da empresa precisam seguir um método 
uma disciplina para manter a ordem e consequentemente ser medida a sua 
eficiência. 
A mesma coisa funciona com a sua vida pessoal. Já parou para pensar 
nisso? Como esta organizado seu dia – a - dia? É possível delegar alguma 
coisa? 
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 Atitude 3 – Converse mais  
 
Converse mais com seus empregados, com seus clientes e faça networking, 
ficar enraizado no seu computador além de fazer mal para a sua saúde não 
irá trazer benefícios comuns e aprendizados de estar em contato com 
pessoas! 
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Defina seus 

Objetivos 

 

 
Estabeleça 

prazos 
 

 

 
Delimite 

Indicadores 

De resultados 

 

 Atitude 4 – Tenha um método  
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 Atitude 5 – Aprenda sobre seu negócio 
 
 
 
 

Não existe nada mais desesperador do que não saber para onde se esta 
caminhando. Tenha em mente que tudo muda muito rápido é preciso se 
reciclar, é preciso atrelar as estratégias com as novidades e tendências do 
seu mercado. 
Faça pesquisas com seus concorrentes e com os líderes de seu mercado e 
veja o que está funcionando para eles. Programe, peça ajuda.  
Mas não fique parada(o) no tempo. 
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 Atitude 6 – Não pense só em trabalho 

 
 
 

Fazer as coisas que gostamos nos dá ânimo e paz interior e faz a vida fazer mais 
sentido. Por isso tenha hábitos saudáveis pratique um esporte, vá ao cinema, faça 
um trabalho voluntário, tudo isso te ajudará a tomar decisões mais felizes na 
empresa. Sem se relacionar, sem pensar em você e nas pessoas que você ama, as 
coisas começam a se desequilibrar. O estresse aparecerá e a conta começará a ser 
descontada na sua saúde, na saúde do seu relacionamento e da empresa. 
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 Atitude 7 – Seja persistente (sem ser teimoso) 
 

Seja persistente mantenha a serenidade para ter um negócio saudável, não seja 
teimoso, analise todo o seu cenário, para saber como lidar com as adversidades 
sendo flexível e organizado, a ponto de observar o que seu mercado está exigindo 
de você.  
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 Atitude 8 – Seja antenado 

 

Faça cursos, peça uma consultoria sem compromisso. Utilize as mídias digitais de 
forma inteligente que te ajudem a ser mais produtivo e vender mais. 

Hoje existem diversas ferramentas para manter-se produtivo: tais como trello, 
hubspot e para gerenciamento de redes sociais: mlabs, buffer e para criar templates 
lindos para o seu negócio o canva. 
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 Atitude 9 – Tenha Clareza  

 

Quer inovar? Quer fazer algo diferente da maioria? Tenha clareza das suas forças e 
das suas fraquezas. A melhor forma de podermos ter sucesso em algo é buscando 
informações suficientes para que os riscos que você venha a correr sejam 
calculados. 
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 Atitude 10 – Coloque amor 
 

É incrível medir os nossos resultados quando colocamos amor em nossas atitudes, o 
universo interno e externo conspira a nosso favor, pelo que bem que devolvemos ao 
mundo. Uma das principais características de um empreendedor de sucesso é além 
de buscar informações é trabalhar de forma correta alinhando as expectativas da 
empresa com a dos seus funcionários e clientes. Ter sabedoria para trabalhar todas 
essas atitudes não só farão de você um empreendedor de sucesso, mas também 
irão te tornar uma pessoa mais feliz e realizada. 
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Obrigada! 
É um prazer fazer parte da sua rotina de sucesso. 

Continue a baixar meus conteúdos e me siga nas redes sociais. 

 Suelen S corrêa 

         

Quem é Suelen Corrêa? 

Inicie minha carreira Publicitária na cidade do Rio de Janeiro trabalhando em grandes empresas por 
mais de 8 anos, desenvolvendo serviços nas áreas de comunicação, marketing, propaganda e eventos. 
Há mais de 6 anos estou atuando em Santa Catarina, trabalhando com essas mesmas áreas só que com 
um foco diferente, meu objetivo hoje é ajudar empreendedores a terem sucesso nos seus negócios. 
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