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PROGRAMAR A MENTE PARA ALCANÇAR 
MELHORES RESULTADOS 

Atividade principal, ou uma alternativa para a complementação de renda, o fato é 
que dois a cada cinco brasileiros com idade entre 18 e 64 realizaram alguma atividade 
empresarial ou planejavam abrir um negócio próprio em 2018. A pesquisa realizada 
em 49 países pela Global Entrepreneurship Monitor apontou que aproximadamente 
52 milhões de brasileiros estavam envolvidos em alguma atividade empreendedora. 

Dizem que a arte de empreender está no sangue dos brasileiros, mas como acreditar 
que gerir uma empresa é uma habilidade inata quando 1 a cada 4 negócios no país 
encerra as suas atividades antes de completar 2 anos no mercado? A resposta é 
bem simples, não se trata de uma habilidade com a qual o indivíduo nasce, mas de 
uma capacidade adquirida ao longo da vida. 

Não dá para negar entretanto, que algumas pessoas parecem ter maior facilidade 
de aprender novas habilidades, seja um idioma, instrumento, ou mesmo obtendo 
novas capacitações profissionais, alguns indivíduos parecem dotados de maior 
capacidade que outros. Genética, melhores oportunidades na vida, ou simplesmente 
sorte: qual é o segredo que os bem sucedidos parecem guardar a sete chaves? 
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Esse segredo, que interfere no desempenho de atividades acadêmicas ou 
profissionais, está intimamente ligado à forma em que nos sentimos e reagimos 
às experiências vividas. Essa programação mental, que são o conjunto de 
crenças e pensamentos existentes em cada indivíduo, podem ser o principal 
fator limitante ou de desenvolvimento de um empreendedor. Conhecida como 
Mindset, essa programação mental determina o comportamento ou reação frente 
às oportunidades ou crises enfrentadas. 

A comparação que melhor esclarece o assunto é a configuração de computador. 
Para usarmos o equipamento instalamos diversos softwares, e ao longo da sua vida 
útil acessamos diferentes sites e baixamos aplicativos. Alguns deles podem nos 
ajudar a melhorar o uso do hardware disponível, como aplicativos que identificam 
arquivos repetidos, eliminando-os e liberando a memória do computador, já outros 
podem torná-lo mais lento, causando travamentos e perdas de documentos. 

Da mesma forma, “os softwares” do indivíduo ou mindset, tem uma interferência 
direta na obtenção de resultado e desenvolvimento das potencialidades.  Voltado 
aos negócios, está associado às capacidades de tomadas de decisões, segurança e 
coragem. Habilidades básicas para quem deseja empreender. 

Mas o que fazer quando a programação mental está longe da ideal? Apesar de não 
ser uma simples mudança de hábito, reprogramar a mente para alcançar uma 
mentalidade empreendedora de sucesso é possível. 
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IDENTIFICANDO O MINDSET

Antes de partir para o ataque, vamos entender e aprender a identificar como funciona 
a configuração mental, que impacta diretamente nos resultados e  diferencia um 
empreendedor de sucesso, dos demais. Divididos em duas diferentes configurações 
que são determinantes para o resultado de qualquer atividade. 

Mindset fixo
Pessoas que estão com o mindset fixo, acreditam que nasceram dotados de 
determinadas habilidades ou níveis de inteligência que não serão ultrapassadas. 
Os sucessos confirmam a sua aptidão nata e as falhas atestam a inaptidão para 
determinada atividade ou setor. Acreditando que o indivíduo nasce com um potencial 
limitado, aquele que possui o mindset fixo costuma auto impor barreiras às suas 
conquistas, creditando isso à inexistência ou existência de dons que determinarão 
o seu desempenho.

Mindset crescente
Indivíduos assim entendem que existe um potencial desconhecido em cada pessoa, 
e que suas qualidades, ou capacidades conhecidas podem ser desenvolvidas através 
da dedicação e esforço. Enfrentando os fracassos como uma oportunidade de 
aprender e não como avaliação final das suas capacidades, pessoas com mindset 
crescente contam com maior autoconfiança, que lhes permitem investir maior 
esforço no desenvolvimento do seu potencial. 

Apesar de não quantificar a inteligência do indivíduo, as pessoas com o mindset 
crescente possuem maiores chances de sucesso, uma vez que não  tendem a 
desanimar diante das adversidades. Me reconheço como mindset fixo, e agora? 
Devo desistir de empreender? De jeito nenhum, a melhor parte de entender sobre 
como a configuração mental influencia nos resultados daquilo que nos propomos 
a fazer é saber que da mesma forma que podemos alterar a configuração de um 
computador, podemos alterar a configuração da nossa mente.



DESENVOLVENDO UMA 
MENTALIDADE EMPREENDEDORA

7

Dicas para pôr em prática a mudança de mindset 
Exercite a superação de dificuldades. Superar barreiras ajudará a sua 
mente a acreditar que é possível ultrapassar os limites criados;

Entre em ação. Se você quer saber o resultado de algo, vá em frente. 
Seja um instrumento que considerava impossível de aprender, uma 
língua, ou o desenvolvimento de qualquer habilidade;

Cerque-se de pessoas que acreditam na sua ideia. Afinal nenhuma 
empresa é uma ilha;

Mantenha a concentração. Crie o hábito de refletir sobre os assuntos. 
Construa uma ideia, coloque os pensamentos em ordem. Separe 
alguns minutos do seu dia para entender o que ele significa para você;

Entenda as suas emoções. Compreender a causa de um sentimento é 
a melhor forma de afastá-lo, quando negativo, ou preservá-lo;

Substitua palavras e  questionamentos negativos como “O que há de 
errado?” por “O que posso tirar de bom disso?” ou ainda “Como posso 
resolver esse obstáculo”;

Inclua um exercício físico na sua rotina. Além de aumentar a sua 
autoconfiança, cria maior energia;

Celebre as vitórias. São nesses momentos que os esforços são 
percebidos como válidos;

Desfrute da natureza. Isso reflete na sua qualidade de vida e 
consequentemente na produtividade. Atividades ao ar livre, ou 
passeios, ajudam a eliminar a tensão da vida moderna;

Crie uma âncora: Seja o motivo pelo qual você deve se manter 
dedicado, ou o momento onde tudo deu certo, mantenha esse 
pensamento ou imagem disponível. Algumas pessoas se apegam 
a família como motivo principal para continuar, outros a prêmios 
recebidos, ou ainda a ideias de vida. Descubra o que te move e foque 
nele a sua motivação 
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HÁBITOS QUE IMPEDEM DE CONSTRUIR UMA 
MENTALIDADE EMPREENDEDORA

Para alcançar uma mentalidade empreendedora, uma das tarefas mais árduas 
está na substituição de hábitos destrutivos por hábitos saudáveis. Abandonar 
comportamentos que estão enraizados na rotina pode ser mais complicado que 
adicionar novas práticas, assim é crucial que a atenção seja voltada a essa mudança 
e para conseguir eliminar atitudes que possam te impedir de ser um empreendedor 
de sucesso entre elas:

Concentrar-se em tudo ao mesmo tempo: tão ruim quanto 
negligenciar as responsabilidades, entrar em estado de desespero 
sobre todas as obrigações que recaem sobre os ombros daquele 
que empreende pode levar a estagnação total, por isso é necessário 
que exista a definição clara de prioridades, bem como de prazos e 
consequências da não execução de alguma atividade ou tarefa;

Postergar sempre: seja na etapa de planejamento ou no 
desenvolvimento dos processos, o hábito de deixar as coisas para 
depois, a famosa procrastinação, pode gerar danos incalculáveis a sua 
empresa. Esse hábito leva muitos empreendedores a desistirem de 
suas ideias, ao não desenvolvê-las e abrindo mão de oportunidades 
de sucesso;
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Medo de correr riscos: assumir riscos está entre os princípios 
fundamentais do sucesso empresarial, só o fato de abrir mão 
do sonhado emprego de carteira assinada para começar um 
empreendimento próprio já implica em risco, mas não dá para 
estagnar aí. Apresentar propostas diferenciadas de serviços e 
produtos pode ser a sua chance de sucesso, e como diz o famoso 
ditado, quem não arrisca, não petisca!;

Assumir uma postura reativa: o hábito de esperar que as 
oportunidades batam à porta levam diversas empresas ao fechamento 
prematuro. Ao se posicionar de forma reativa o empreendedor reage 
apenas as necessidades óbvias do mercado, ignorando todas as 
possibilidades por trás das necessidades latentes, perdendo grandes 
oportunidades;

Falta de disciplina: dependendo de fatores diversos, a construção 
de uma mentalidade empreendedora está intrinsecamente ligada a 
disciplina, uma vez que a mudança de hábitos, e substituição por novos 
depende da manutenção diária dessa decisão. Um empreendedor 
disciplinado tende a buscar constantemente o aperfeiçoamento, sendo 
capaz de manter as decisões tomadas que levem ao desenvolvimento 
seja das suas capacidades pessoais, ou da execução de processos no 
seu empreendimento. 
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CARACTERÍSTICAS DA MENTALIDADE 
EMPREENDEDORA

Para bem ou para mal, o mindset pode ser mudado, e está em constante construção. 
Em busca de alcançar o mindset crescente, para a formação de uma mentalidade 
empreendedora, separamos algumas das características fundamentais para se 
desenvolver e alcançar o sucesso:

Amar o que faz 
Isso não significa fazer o que se ama, mas ter paixão pela atividade 
realizada. Sem existir prazer por aquilo para o qual você dedica seu 
tempo. Um exemplo claro está no mercado de confecções onde uma 
t-shirt de grife pode custar 10 vezes ou mais o valor de um vestido 
feito sob medida feita por uma costureira do bairro. Já a mesma peça 
confeccionada em um ateliê conceituado, pode ultrapassar o valor 
de um automóvel.

Parar de pensar igual ao empregado
Ao montar um empreendimento, você assume um nível diferente 
de responsabilidade. Enquanto o colaborador de uma empresa 
cumpre apenas uma série de atividades predeterminadas, o líder de 
um empreendimento é responsável pela saúde geral da empresa. 
Enquanto o empregado desempenha suas funções focadas na 
execução correta da sua atividade, o empreendedor desempenha 
suas atividades focado no resultado geral, na satisfação do cliente, 
no oferecimento de valor, assumindo a responsabilidade por tudo 
que acontece. 
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Ter foco e entender a importância do  planejamento 
estratégico
Uma mentalidade empreendedora entende que planejar e 
empreender não podem ser tratadas de forma independente, por 
isso é crucial lembrar que cada detalhe deve ser passado para o papel. 
Das ideias, tempo de execução, até o investimento financeiro  e de 
pessoas, uma mentalidade empreendedora entende que nenhuma 
dessas particularidades pode ser deixada de fora e devem fazer parte 
do planejamento que permitirá o alcance dos seus objetivos. 

Investir no seu desenvolvimento 
Seja através de cursos, palestras ou livros, investir no desenvolvimento 
das suas competências, tornará o empreendedor mais apto para 
entender as singularidades do ramo que vai investir. Ainda que não seja 
possível esgotar o conhecimento sobre sua área de atuação e sobre 
o empreendedorismo, aquele que busca desenvolver a mentalidade 
empreendedora estará em constante aprendizado, acompanhando 
as mudanças do setor, evitando assim a estagnação e morte do seu 
empreendimento.

Investir em pessoas 
O crescimento implica em maior trabalho, e mais trabalho exige 
envolver novas mãos no processo. Entender entretanto que não basta 
contar com a ajuda daquele conhecido que não conta com nenhum 
tipo de conhecimento sobre o setor, mas aceitará a vaga por um salário 
muito menor que o pago no mercado, ou do cônjuge que ajuda nas 
horas vagas. Investir em pessoas implica em capacitação constante 
da equipe existente e contratação de profissionais capacitados. 

Desenvolver o networking com profissionais bem sucedidos
Aqui não estamos falando de abrir mão de antigas amizades, ou 
de se posicionar de forma arrogante, mas sim em voltar a atenção 
para profissionais que possuam potencial para auxiliá-lo no 
desenvolvimento do seu empreendimento seja como fornecedor, 
parceiro de negócios, sócio, funcionário ou mesmo mentor.
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Comprometer-se com a sua missão
Entender com profundidade os propósitos da sua empresa, se 
comprometendo com as metas, dedicando tempo e esforços ao 
seu cumprimento, tomam um sentido diferente quando estes estão 
alinhados ao propósito de vida do empreendedor. 

Fazer além do esperado
Oferecer mais que o esperado é outra característica e diferencial. 
Ir além não significa entregar mais por menos, e sim superar as 
expectativas, seja pela qualidade do produto ou atendimento 
prestado ou mesmo pelo cuidado no pós venda. É sair da zona de 
conforto para se diferenciar dos demais.
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DICAS PARA DESENVOLVER UMA 
MENTALIDADE EMPREENDEDORA

Agora que você já conhece algumas das maiores características de uma mentalidade 
empreendedora que tal desenvolvê-las? Algumas mudanças simples no seu dia a 
dia podem resultar na mudança efetiva de mentalidade:

1. Observe o ambiente do qual faz parte:  problemas que precisam ser 
solucionados, ou melhorias preventivas evitam dificuldades futuras. Ao 
voltar a atenção para essas questões o empreendedor entenderá melhor 
os processos que envolvem o funcionamento do empreendimento, 
desenvolvendo soluções mais assertivas;

2. Seja uma pessoa antenada: Acompanhar os acontecimentos locais e 
globais vai te proporcionar informações tanto para prever e conter crises, 
como para encontrar  novas oportunidades. Aproveitar as oportunidades a 
sua volta é uma possibilidade apenas para quem está apto a reconhecê-las;

3. Seja criativo: Encontre fontes que desenvolvam a sua criatividade. Seja 
através da leitura, de cursos, ou até mesmo um filme pode ser o seu gatilho 
criativo. Descubra o que te leva a ter novas ideias e invista;

4. Aprenda a ser organizado: a organização deve fazer parte do seu estilo de 
vida e da sua ideia de negócio. Seja da área de trabalho do seu computador, 
às pastas de documentos a organização é crucial para o seu desenvolvimento 
bem sucedido; 
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5. Estude: renovar os conhecimentos é necessidade básica em um mundo em 
constantes mudanças. Buscar formas e métodos mais eficazes de realizar 
uma atividade, pode gerar economia de recursos humanos e financeiros. 
Agregar novos conhecimentos é estar a frente;

6. Seja otimista: Tenha foco nas oportunidades, e aprendizados. Um problema 
que surge é um desafio a ser vencido. Pode parecer difícil enxergar dessa 
forma em um primeiro momento, mas ao implementar essas mudanças de 
comportamento, enxergar as soluções ao em vez de sofrer pelos problemas 
será uma das características alcançadas;

7. Tenha autonomia: Saber reconhecer um problema e resolvê-lo de forma 
autônoma é outra habilidade que pode te ajudar nessa jornada. Identifique 
os problemas e avalie o quanto é possível fazer, não espere que outras 
pessoas resolvam por você. Ainda que a solução seja a contratação de um 
profissional especializado para a execução de um serviço, o empreendedor 
não deve se permitir depender de terceiros;

8. Persista: Muitas histórias de sucesso surgiram após tentativas fracassadas. 
Não permitir que as vezes que o plano não correu como o desejado, ou que 
erros de execução tornaram o seu projeto inviável, não pode se tornar uma 
barreira limitante. O erro deve ser visto como a identificação do que não 
deve ser repetido, e não como um sinal para desistir;

9. Busque inspiração: Sejam nos empreendedores de sucesso a sua volta, 
nos livros, filmes, ou mesmo pesquisando na internet é possível conhecer 
a história de diversos empreendedores. Mais do que motivar a continuar, 
essas histórias apontam para a possibilidade de conquista nas diferentes 
situações e origens.

Para ser um empreendedor de sucesso você deve desenvolver 
diariamente outros hábitos positivos como:  

Contar com um bom controle do horário;

Firmar parcerias com influenciadores de mercado;

Tratar fornecedores com respeito;

Seguir a legislação contábil e tributária vigente e ;

Tratar os clientes da forma que gostaria de ser tratado.
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A IMPORTÂNCIA DE DESENVOLVER 
HABILIDADES DE LIDERANÇA

Nem todo líder é um empreendedor, e nem todo empreendedor é um líder. Mas, 
assim como desmistificamos a ideia de que um empreendedor nasce pronto, 
as habilidades de liderança também podem ser desenvolvidas, sendo parte 
fundamental do crescimento de um empreendimento. 

Atuando como um agente de mudança, capaz de estimular os colaboradores ao 
protagonismo, um líder é alguém capaz de impactar aqueles ao seu redor, através 
da prática diária de melhoria dos resultados, fornecendo inspiração.

Desenvolver o senso de liderança, motivando os envolvidos em um projeto, 
orientando e ajudando-os a alcançar máximo potencial os melhores resultados, 
são algumas das vantagens em dar a devida atenção ao desenvolvimento dessa 
habilidade. 

Mas quais as características de um líder? Segundo o estudo realizado pela Google 
nos últimos dez anos, denominado Projeto Oxygen, a liderança ideal conta com as 
seguintes especificidades: 

Habilidade de coach
Não resolvendo o problema por conta própria, o líder coach utiliza 
os desafios como oportunidade de desenvolvimento para os seus 
colaboradores. Ao adotar uma postura de mentor, em vez de solucionador 
de problemas, favorece o desenvolvimento da sua equipe;
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Oferecem maior liberdade
Em vez de dizer exatamente o que o funcionário deve fazer, quando fazer 
e como fazer o líder ideal promove um ambiente onde o pensamento e 
aprendizagem façam parte da rotina;

Criam um ambiente de confiança
Garantir um ambiente psicologicamente seguro é outra característica de 
um potencial líder de sucesso;  

São produtivos e apresentam resultados
Mais que delegar tarefas, bons líderes colocam a mão na massa. Ajudando 
a equipe quando necessário, o líder demonstra de forma prática a 
exequibilidade das atividades;

Se comunica
Seja ouvindo ou mantendo a equipe informada, um líder que se comunica 
com clareza demonstra respeito e confiança para com a sua equipe, por 
isso a transparência é outra característica desejável em um líder;
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Apoia e promove o desenvolvimento de carreiras
De forma construtiva e ética, o líder ideal oferece constante feedback a sua 
equipe, dessa forma ele se mostra dedicado não apenas na obtenção de 
resultados  finais, como na evolução individual dos seus colaboradores;

Contam com visão clara da situação da equipe
Definindo com clareza o papel de cada integrante da equipe no alcance 
dos objetivos, o líder entende claramente onde se encontram e qual o 
caminho que devem percorrer;

Contam com conhecimento técnico suficiente para orientar a 
sua equipe
Esse conhecimento permite que o líder entenda os desafios e 
particularidades da execução das tarefas, podendo mentorear o 
colaborador, ajudando-o no seu desenvolvimento;

Colaboram efetivamente
Enxergando a equipe de forma holística, um bom líder favorece a 
cooperação entre diferentes setores e equipes de trabalho;

Confiam nas próprias decisões
Munido das devidas informações e pesando as possíveis consequências, 
grandes líderes são capazes de tomar decisões assertivas, mantendo-se 
firme, ainda que a maioria discorde das suas escolhas.
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Algumas estratégias podem ser aplicadas por aqueles 
que desejam desenvolver as habilidades de liderança, 
entre elas:

Assuma mais projetos
Estar disposto a assumir novas responsabilidades diariamente é 
um exercício de liderança. Aqui cabe deixar claro, que não falamos 
de acumular funções, ou querer assumir mais responsabilidades do 
que pode atender, afinal de contas um bom líder é antes de tudo, 
responsável. Sair da zona de conforto, e aprender novas atividades, 
gradativamente, criando o hábito de tomar a iniciativa. 

Aprimore suas habilidades de comunicação
Se comunicar mais e melhor com os demais membros da sua atual 
equipe de trabalho. Exercite seus pontos fracos, seja a sua habilidade 
escrita ou de conversação, aprimorando aquilo que está em falta. 
Desenvolver essas características são fundamentais para uma 
liderança onde a comunicação ocorre de forma fluida e livre de más 
interpretações.

Exercite a liderança fora do trabalho
Seja criando ou fazendo parte de associações, conselhos comunitários 
ou mesmo de ongs, é possível prestar apoio a uma causa e desenvolver 
essas habilidades ao mesmo tempo. Essa será a oportunidade de 
aprender sobre as particularidades de uma organização diferente da 
que está habituado, ampliando a sua visão e participando de novas 
funções.

 Aprenda a construir equipes sólidas
Saber montar o time certo, é outra habilidade crucial. E você pode 
desenvolver isso prestando atenção diariamente nas habilidades dos 
seus atuais colegas de trabalho. Observar os pontos fortes e fracos dos 
membros da sua equipe irá te ajudar a dinâmica de relacionamento 
entre eles. 
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Pratique a disciplina
Bem como um bom empreendedor, um bom líder é disciplinado tanto 
na sua vida profissional como pessoal. Do cumprimento de prazos, 
a manutenção de compromissos, são observações que devem ser 
levadas em conta e se preciso modificadas. Se a desorganização é o 
hábito natural do momento, é possível começar pelas pequenas coisas, 
até mesmo na sua rotina diária, como acordar sempre em um mesmo 
horário, ou incluir exercícios diários, e a partir daí progredir na criação 
de uma rotina de organização.

 Desenvolva a capacidade de escutar o outro
Ser um líder não pode implicar em ser o centro das atenções 24 horas 
por dia. Ouvir sugestões, ideias e comentários, é um traço identificado 
em grandes líderes. 

Desenvolva consciência situacional
A capacidade de enxergar o todo, prevendo problemas é uma das 
marcas de uma liderança de sucesso. Essa habilidade é também 
fundamental para quem trabalha com prazos curtos e com propostas 
complexas. Desenvolver a consciência situacional ajuda ainda a 
reconhecer oportunidades ignoradas por outras pessoas.

Inspire os outros ao seu redor
Em uma equipe, é função do líder motivar e inspirar os colaboradores a 
cumprirem às suas funções da melhor forma possível. Seja orientando, 
ou encorajando, é possível pôr em prática essas habilidades diariamente. 

Invista no seu aprendizado
Manter a mente afiada e as habilidades em dia prepara o empreendedor 
para os desafios que virão. Característica marcante entre líderes e 
empreendedores de sucesso, a busca para se tornar melhor no que faz 
é contínua. Comece agora, e desenvolva também essa característica e 
se prepare a cada dia para ser um líder melhor. 
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DESENVOLVENDO UMA 
MENTALIDADE EMPREENDEDORA

CONCLUSÃO

Apesar das muitas crenças limitantes que estão arraigadas na configuração mental 
dos indivíduos, é gratificante entender que o empreendedorismo não é uma 
atividade a ser desenvolvida apenas por um seleto grupo de pessoas que nasceram 
aptas e sim uma habilidade que pode ser adquirida, por meio do desenvolvimento 
de características específicas como proatividade, capacidade análitica, criatividade 
e inovação, entretanto para alcançar uma mentalidade empreendedora de sucesso 
é fundamental promover a mudança de mindset, que em termos mais simples é a 
forma de pensar do indivíduo que determina o seu padrão de comportamento. 

Sendo a liderança parte importante no gerenciamento de uma empresa, foi 
derrubada a ideia de que o empreendedor poderia repassar essa função apenas 
por não ser dotado da habilidade inata, uma vez que a mesma pode ser 
construída. Abandonando atitudes que prejudicam o desenvolvimento dessa 
habilidade, é possível harmonizar os objetivos racionais e os desejos emocionais do 
empreendedor, partindo do autoconhecimento, que é promovida exclusivamente 
pelo indivíduo.

Revelando que aspectos emocionais possuem influência preponderante na 
obtenção dos resultados, uma vez que a forma de pensar impacta diretamente nas 
atitudes e consequentemente nos resultados. Por isso é fundamental reconhecer a 
necessidade de criação de uma base sólida para o desenvolvimento da mentalidade 
empreendedora, garantindo que os propósitos e metas sejam transformadas em 
ações práticas de sucesso. 

Comece hoje a colocar em prática tudo o que aprendeu e lembre sempre de contar 
com o Sebrae quando precisar. 



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br

