
Giro do Mindset  
em tempos de 

quarentena 
 

Sua rotina não foi a única coisa  
que mudou



Por que falar sobre mudança de Mindset? 

Mudar o Mindset significa mudar sua visão sobre as coisas, é 
perceber que sua capacidade de desenvolvimento é ilimitada 
e que você é capaz de ir muito, mas muito longe! 

Mas, em alguns momentos, esse assunto pode parecer mais 
uma daquelas teorias que parecem impossíveis de ser 
aplicadas no nosso dia a dia, não é? 

É aí que você se engana: nunca tivemos tantas oportunidades 
de mudar nosso Mindset como no cenário atual. 

E ousamos dizer que você provavelmente já mudou seu 
Mindset recentemente...

Mindset é um tema que está em alta. E tem um porquê. 



Mindset de crescimento e limitante 
Mas, antes disso, vamos apresentar dois tipos de mindset: o limitante e o de desenvolvimento. 

Dá uma olhadinha:

#IssoNãoÉparaMim

Quem tem mindset limitante 
acredita que não consegue 

aprender ou se desenvolver em 
certas coisas. 

Ele sente que têm coisas que ele 
simplesmente não nasceu para 

fazer... 

#EuConsigo

Já o Mindset de crescimento é 
pura disposição. Tem várias coisas 

que ele não sabe fazer, mas ele 
acredita que pode se desenvolver 

em cada uma delas. 

Basta se dedicar! 



Se identificou?

Ninguém do universo é puro mindset de desenvolvimento ou 
puro mindset limitante. Têm momentos em que nossas 
atitudes mentais tendem a ir para um lado ou outro. Isso é 
completamente normal.  
 

Mas, muitas vezes, o midset limitante bloqueia nosso 
desenvolvimento, afinal, ele faz a gente acreditar que não 
podemos ir além. Por isso, é importante identificar em quais 
momentos somos tomados por essa atitude mental limitante.  
 

Exercício para aquecer: tente se lembrar de falas e atitudes 
suas que remetem ao Mindset limitante! 

Um exercício para aquecer 



Prazer, eu sou o Mindset limitante

O Mindset limitante pode ser tão discreto que às vezes a gente nem 
percebe que ele nos distancia do nosso próprio desenvolvimento. Se você 
não conseguiu lembrar de exemplos da sua vida, dá uma olhada em 
algumas frases típicas:

•  Sou péssimo para cozinhar 

•  Nunca fui bom nos esportes 

•  Não nasci para ler livros 

•  Nunca vou falar inglês.

•  Já fiquei para trás, não sei nada sobre tecnologia

Pois é, essas palavras têm tanta força que a gente acaba se convencendo 
de que nosso desenvolvimento só vai até determinado ponto. Prazer, este 
é o Mindset limitante.



Mudanças, mudanças e mais mudanças 
Mas, recentemente, passamos por uma vivência que virou o 
mundo de cabeça para baixo e que rendeu boas reflexões sobre 
tudo que somos capazes de fazer. 

Em dezembro de 2019, um novo vírus foi identificado na cidade 
de Wuhan, na China. Em poucos meses, o vírus se espalhou pelo 
mundo e chegou aqui no Brasil. 

Além dos cuidados com a higiene redobrados, mudamos várias 
outras coisas para evitar contágio. Home office virou regra. 
Reuniões à distância se tornaram parte do nosso dia a dia. 
Delivery virou salvação, e-commerce ganhou força. 

Em pouco tempo, tivemos de nos adaptar a uma realidade 
completamente diferente.  



Prazer, eu sou o Mindset de 
desenvolvimento

Quem não acreditava em Home Office, foi forçado a experimentar essa 
modalidade. Quem não curtia usar aplicativo para resolver coisas do 
banco, teve que tomar essa iniciativa...  

 

E as mudanças não pararam por aí...  

 

•  As escolas passaram a dar aulas on-line.  

•  Os artistas fizeram shows pelo instagram. 

•  Lojas apostaram no e-commerce, marcas apostaram no virtual.  

•  Teve (muita) live, webinar e canal do Youtube ganhando força.   

 

 



Você também mudou seu Mindset
E é claro, a quarentena também fez a gente se reinventar! 

Teve gente que passou a se arriscar mais na cozinha. Teve gente 
que se jogou na jardinagem. Teve gente que começou a ler um 
livro abandonado há bastante tempo. Outros, começaram a 
pintar, a tocar um novo instrumento... Teve quem se distraísse 
fazendo aulas de ginástica ou dança pelo Youtube. 

Teve quem testasse a paciência fazendo quebra-cabeças. Outros, 
focaram na arte da arrumação. Teve turmas se reunindo on-line. 

O que não faltou foram ideias para se distrair, mesmo com 
tantos motivos para nos paralisarmos. 

Que nome você dá para isso? Para nós, isso é um baita de um 
giro do mindset. 



E o que podemos levar dessa experiência? Essa mesma arte de se reinventar e apostar no nosso 
talento. 

Por isso, a Treinamundi e a Vetor Editora se juntaram para fazer um jogo que ajuda a dar um 

verdadeiro Giro no Mindset, deixando suas limitações para trás e enxergando um mundo de 

possibilidades!

Está pronto para identificar os momentos em que as crenças limitantes entram em ação bloqueando 

nosso desenvolvimento? 

O Mindset depois da quarentena





Como funciona?

 
4 a 8 

participantes 

 
2,5 horas 

aproximadamente 

Ideal para refletir sobre 
seu potencial de 
aprendizagem e 

crescimento. 

Para qualquer 
público: 
Desde estagiários até 
gestores com mais 
experiência.  



O Giro do Mindset foi desenvolvido 
para mostrar, a partir de três 
situações totalmente diferentes - 
cotidiano, relacionamentos amorosos 
e sobre como fomos criados quando 
crianças - como alguns tipos de 
pensamentos e comportamentos que 
podem atrapalhar o nosso 
desempenho.

Em dois times, os participantes 
passam por três rodadas 
com situações e desafios que 
demonstram dois tipos de mindset: o 
limitante e o de desenvolvimento. 

Cada acerto vale pontos de 
desenvolvimento e a competição fica 
acirrada! 



Depois de entender o conceito de mindset 
limitante x desenvolvimento, o jogo propõe 
um fechamento pensando no contexto da 
empresa.



O jogo pode ser aplicado quando e quantas 
vezes quiser! 
Você pode adquirir o jogo pelo site da Vetor 
Editora ou por meio dos distribuidores da 
Editora, que estão espalhados em todo o 
Brasil! 

Mas... Se você quer levar esse treinamento 
para sua empresa no formato on-line, nós 
temos uma novidade para você!  

Faça você mesmo



Que tal jogar  
on-line?



A Treinamundi modera o jogo on-line!

Treine sua equipe de forma 
100% on-line #ficaemcasa 
O jogo é conduzido em uma 
sala on-line para até 8 
participantes.

Os participantes recebem 
pré-tarefas e, ao longo do 
jogo, terão vários desafios 
divertidos.  O facilitador 
acompanha tudo de 
pertinho para garantir o 
aprendizado do grupo!

Para fechar, preparamos 
um debriefing especial, 
que instiga os 
participantes a buscar as 
metas da sua área de 
forma inovadora. 



#Spoiller
A versão on-line conta com 2 times e os desafios são dinâmicos e 
divertidos, assim mantemos os participantes atentos do começo ao fim!  
Além dos temas do jogo original, exploramos a vivência da quarentena, 
facilitando a conexão entre o aprendizado e realidade dos participantes! 



Quer saber 
mais sobre o Giro 

do Mindset? 



Para comprar o jogo 
 
 
 
 

 
Para condução do jogo on-line  

Para conhecer outro jogos, acesse: www.treinamundi.com.br 

Estado de SP à www.vetoreditora.com.br 
 
Outros estados à Procure o distribuidor da Vetor mais próximo de você!  

Vetor serviços à servicos@vetoreditora.com.br | (11) 3146-0334 
 
Treinamundi à atendimento@treinamundi.com.br | (11) 97194-6476 (WhatsApp)  
 


