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PERFIL MARKETING MANAGER EMPREENDEDOR

Aspectos comportamentais – Aptidão e habilidades
As tendências comportamentais do seu perfil, Edenilson, se mostram totalmente alinhadas com as características apresentadas pelo
Empreendedor Quântico, e mais, um grande número de empreendedores consagrados possuem o seu perfil. Seu estilo de ação se
compõe pelo impulso para a pró-atividade, espírito pioneiro e determinação. Apresenta competitividade e inclinação ao individualismo,
tem força de vontade e dinamismo para buscar resultados.
Junto à comunicação você possui um ponto forte, que também apresenta aspectos que denotam sua vocação para o
empreendedorismo. Possui habilidade para conduzir o outro para o seu ponto de vista por meio da extroversão, capacidade de
persuasão e diplomacia naturais. Com isso, você terá facilidade para se integrar em qualquer ambiente. Sua argumentação
provavelmente mostra boa fluência verbal, com potencial para ser envolvente e muito expressiva. Com um perfil como este é comum
a pessoa se tornar popular, até mesmo carismática, o que é muito bom Edenilson.
A sua forma de conduzir processos atende as demandas da atualidade, pois é caracterizada pela agilidade, senso de urgência e
prontidão. Todos estes atributos, somados ao ritmo acelerado de atuação, lhe trazem aptidão para lidar com atividades de curto prazo
e cronogramas apertados, com forte pressão de tempo, consequentemente, você fará pressão para que os prazos se cumpram. Você
conta ainda, com capacidade de aprendizagem rápida e a versatilidade, que lhe permitem fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Perante os referenciais externos, Edenilson, seu comportamento tende à informalidade e desinibição. Suas características principais
apontam a preferência pela inovação, pelo que é novidade, assim, você aprecia e busca, sempre que possível, soluções inovadoras e
criativas. Tem ainda, capacidade de improviso e sabe lidar com mudanças repentinas, pois apresenta atributos como audácia,
originalidade e independência. Sua visão é de estrategista, com foco no todo. Todos estes aspectos são igualmente compatíveis ao
estilo dos empreendedores. Dessa forma, você conta com inúmeras qualidades para se dar bem no mundo dos empreendimentos,
aproveite-as, Edenilson.
Características para Empreender:
Estilo de liderança:
Você tem inclinação para assumir posições de liderança com certa facilidade. Mas, isto se dará principalmente pela sua habilidade na
comunicação. Você sabe comandar com autoridade e simpatia. Cobra o cumprimento de metas, dá início aos processos, não espera as
coisas acontecerem e antecipa as ações.
Relações interpessoais:
Edenilson, você aprecia a proximidade com as pessoas e é sociável, o que lhe facilita estabelecer contatos e “abrir portas”. Mostra boa
dose de extroversão e se comporta de maneira desinibida mesmo em novos ambientes. O discurso envolvente lhe garante habilidade
para envolver as pessoas ao redor de um objetivo comum. Você tem potencial para ser uma pessoa popular e bem relacionada.
Excelente!
Iniciativa e decisões:
As iniciativas serão tomadas com liberdade e desenvoltura, sempre que for necessário. Com convicção e autoconfiança, você também
assume a responsabilidade por suas decisões, que tendem a privilegiar o risco, a visão de futuro.
Planejamento e organização:
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O ritmo acelerado com que você procura executar suas atividades, o senso de urgência, e a atenção voltada para aspectos
estratégicos, podem acarretar algum prejuízo quanto à organização e à disciplina no trabalho. Como você se volta totalmente para
aspectos estratégicos, tende a deixar os detalhes para um segundo plano, o que talvez possa dificultar o seu planejamento em
algumas ocasiões.
Follow up e controle:
Seu modo característico de realizar ffollow up Edenilson, aponta o acompanhamento mais solto, concedendo liberdade para a
realização das tarefas. Você delegará detalhes e controle sempre que possível, pois sua atenção estará voltada para as inovações e
novas possibilidades.
Motivadores / Desmotivadores:
Motivadores: Oportunidade de relacionar-se; reconhecimento e aplauso; independência; comando; desafios; quebra de rotinas e
liberdade.
Desmotivadores: Impossibilidade de exercer sua autonomia; entedia-se com rotinas excessivamente repetitivas e com processos
lentos; ambiente que não permita o contato social; estrutura muito rígida.
Trabalho em equipe:
Com habilidade para envolver e motivar equipes nos projetos, você tem o talento para ser teamplayer, pois aprecia os
relacionamentos, sem esquecer das metas. Como você possui empatia e entusiasmo naturais, pode se tornar forte componente de
equipe. Para que os processos não parem, você buscará soluções criativas ou de improviso, não se deixando paralisar por regras e
burocracia.
Gestão de pessoas:
Você desempenhará esse papel com informalidade Edenilson, porém manterá a exigência, principalmente em relação aos objetivos.
Mas, como exerce autoridade com naturalidade, na maior parte do tempo agirá com simpatia. Sua capacidade de persuasão é um
talento que pode ser direcionado para motivar parceiros, clientes e sócios, além de proporcionar oportunidades de novos negócios.
Perigos / Pontos fracos:
A busca de reconhecimento e aplauso pode levar a promessas difíceis de serem cumpridas. Se você perder seu limite quanto à
comunicação, poderá transformar seu ponto forte em discurso prolixo e superficial. A autoconfiança, no seu exagero, pode fazer com
que você acredite que só o seu jeito é o certo, o que pode ocasionar a centralização desnecessária dos processos. A tendência em se
nortear pelos próprios padrões, quando exacerbada, pode acarretar certo desprezo pelos referenciais, o que se expressa por atitudes
imprudentes e riscos desnecessários. Atenção.
Recomendações/Sugestões:
Edenilson, como o seu perfil é um dos que são totalmente compatíveis com o padrão do Empreendedor Quântico, segundo a ótica do
empreendedorismo, você deve apenas, em relação a todas as suas tendências, ter atenção para não incidir no exagero das suas
características o que, fora de contexto, pode lhe acarretar dificuldades ou desperdício de novas oportunidades.
Mas, é bom manter em mente Edenilson, que empreender envolve muitos aspectos tão importantes quanto o êxito financeiro.
Responsabilidade social, respeito por todos que fazem parte da sua jornada, e principalmente respeito a você, seus princípios e sua
humanidade são alguns exemplos.
“Precisamos continuamente olhar para dentro de nós mesmos. Observemos nosso ser interior, encontremos nossa voz única e
aprendamos a prestar atenção a ela, e teremos então a experiência de vida de que merecemos e precisamos” (Dirk Benedict, ator
americano).
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