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Será que o que você acredita sobre si mesmo pode afetar 
seu sucesso ou fracasso? Estudiosos falam que as nossas 
crenças desempenham um papel fundamental no que 
desejamos e se conseguimos ou não alcançar tais 
objetivos. É o nosso mindset que desempenha um papel 
significativo na determinação de conquistas e sucesso. 

E O QUE É MINDSET?

É um conjunto de crenças que moldam como nos 
sentimos em relação ao mundo e a nós mesmos. Isso 
influencia como pensamos, sentimos e nos comportamos 
em qualquer situação.

Observação: habilidade, talento e ponto forte não são 
mindset.

Habilidade: uma prática ou atividade que 
você aprende

Talento Inato: algo que vem com 
naturalidade para você

Ponto forte: habilidades e talentos que 
você desenvolveu a um nível mais alto por 
meio de muita prática

TIPOS DE MINDSET:

Alguns estudos mostram que existem dois mindset 
básicos: o fixo e o construtivo. 



Se você tem uma mentalidade fixa, você acredita que suas 
habilidades são características fixas e, portanto, não 
podem ser alteradas. Isso também pode levá-lo a acreditar 
que seu talento e inteligência por si só são os que te 
impulsionam para o sucesso, logo, não é necessário 
esforço.

Por outro lado, se você tem uma mentalidade construtiva, 
acredita que seus talentos e habilidades podem ser 
desenvolvidos com o tempo, por meio de esforço e 
persistência. Pessoas com esse conjunto de idéias não 
acreditam necessariamente que todos podem se tornar 
Einstein ou Mozart só porque tentam. No entanto, eles 
acreditam que todos podem ficar mais inteligentes ou 
talentosos se trabalharem para isso.

Aqui estão alguns exemplos:

MINDSET FIXO MINDSET CONSTRUTIVO

“Ou eu sou ou eu não sou 
bom nisso aqui.

“Eu sou assim mesmo. 
Não posso simplesmente 
mudar isso.”

“Se você trabalha duro, é 
porque não tem habilidade.”

“Se eu não tentar, não vou 
falhar.”

“Esse cargo está totalmente 
fora do meu alcance.”

“Posso aprender a fazer o 
que eu quiser.”

“Sou um profissional/pessoa 
em constante evolução.”

“Quanto mais você se desafia, 
mais inteligente você se 
torna.”

“Eu só falho quando paro de 
tentar.”

“Essa vaga de trabalho 
parece desafiadora. Vou me 
candidatar.”



Qual o impacto do mindset?
Pessoas com mentalidade fixa:

         são mais propensos a desistir diante de circunstâncias 
desafiadoras;
     
    estão constantemente buscando a validação para 
provar seu valor não apenas para os outros, mas também 
para si mesmos.

Pessoas com mentalidade construtiva:

     tendem a ter fome de aprender e desejo de descobrir 
coisas novas. Isso geralmente se traduz em desempenho 
acadêmico e profissional;

Então, como um mindset é criado em primeiro lugar? 
Psicólogos revelam duas fontes principais: elogios e rótulos 
durante a infância.

A forma como elogios e rótulos são feitos definem se as 
crianças passarão a desenvolver um mindset fixo ou 
construtivo.

Exemplos:

FORMAÇÃO DE MINDSET:

MINDSET FIXO MINDSET CONSTRUTIVO

“Veja, você é bom em 
matemática. Você tirou A 
no seu teste. ”

“Estou impressionado com 
o quão duro você estudou 
para o teste de matemática. 
Você leu os materiais, pediu 
ajuda aos professores e 
praticou bastante. Veja 
como funciona! ”

FOCO NO RESULTADO.

FOCO NO PROCESSO.



         diante de contratempos enxergam oportunidades de 
aprender e crescer. 

Em uma pesquisa global feita pela empresa de 
recrutamento Reed, 96% DAS EMPRESAS 
priorizaram o mindset em vez do conjunto de habilidades 
como o elemento-chave nos candidatos. 

Por exemplo: quando uma empresa vai contratar um 
pré-vendedor o interesse principal não é se a pessoa já sabe 
usar plataforma X ou Y, mas sim em como o candidato vai 
se encaixar nas equipes da empresa e se trabalha de forma           
... autônoma e ágil.

MENTALIDADES SUPERAM HABILIDADES

Como reverter um mindset fixo?

       Concentre-se na jornada
 - Aprenda a enxergar valor em sua jornada. Focar apenas 
no resultado final lhe desviará de tudo o que poderia 
aprender ao longo do caminho.

       Lembre-se de usar "ainda" em suas afirmações
 - Se alguma tarefa estiver difícil para você, lembre-se de 
que você simplesmente não a dominou ela "ainda". 
Integrar essa palavra ao seu vocabulário sinaliza que, 
apesar de qualquer luta, você pode superar qualquer 
coisa.

       Atente-se às suas palavras e pensamentos
 - Substitua pensamentos negativos por mais positivos 
para construir uma mentalidade construtiva.

       Aceite desafios
 - Cometer erros é uma das melhores maneiras de 
aprender.4 Portanto, em vez de fugir dos desafios, 
aceite-os.



1. Comprometimento: esforço, energia e propósito 
alinhado;

2. Honestidade: genuíno e autêntico;

3. Confiabilidade: integridade, fazer o que você diz que 
fará, boas intenções e confiável;

4. Adaptabilidade: se adapta bem a novas culturas e 
situações;

5. Accountability: sabem que podem contar com você;

6. Flexibilidade: possui disposição para mudar de 
mentalidade, topa fazer algo novo e não coloca empecilho 
em atividades propostas.

CARACTERÍSTICAS QUE RECRUTADORES BUSCAM EM
PESSOAS DE MINDSET CONSTRUTIVO:


