
I N S T I T U TO   D Y N A M I C   M I N D S E T



Vivemos o momento de maior

da história conhecida do mundo!

transformação



A internet, a globalização, 

a multiconexão, realidade 

virtual, IA, contextos 

efêmeros e voláteis, 

redução drástica da 

privacidade, mercado 

single, equilíbrio instável ...



Caracterizam uma

na qual estamos inseridos 
direta ou indiretamente

nova realidade 



• Estamos preparados ?

• Estamos compreendendo o que 
está acontecendo?

• Nossa resistência vai nos 
permitir avançar?

• Sabemos tirar proveito da 
miríade de novidades 
cotidianas?



Um poderoso mundo novo está 
se criando



Das startups aos grandes negócios, do 

indivíduo a família, da religião a 

espiritualidade, do bairro ao mundo, do 

trabalho colaborado para o 

coordenado e então sistema 

operacional, do micro ao 

macro, do simples ao complexo, 

da omissão a ativa participação 

política, tudo parece estar se 

reorganizando em um formato diferente 

daquele que conhecemos até então. 



Há pouco espaço 
para ambiguidade 
existencial! 



Não se trata de 

submissão a uma nova 

ordem, mas a capacidade 

de compreender e 

conhecer, para saber lidar 

e vencer. 



Isto significa ser plural frente ao 

transformacional



É preciso se adequar para ser agente de sua 

própria história ou relativizar e ser coadjuvante nos 

novos cenários que se apresentam em termos de 

empreendedorismo, sociedade, 

liderança, inovação, trabalho, 

lógica de vida, família, cultura, 

propósitos, etc.



Instituto Dynamic Mindset se propõe a ajudar a construirmos juntos 

as pontes necessárias para sermos e agirmos no estado dinâmico das 

coisas, dos negócios, da sociedade e, principalmente, dos indivíduos.



Do unlearning ao lifetime learning, do não compreendido ao uso massivo 

dos avanços, da rigidez de pensamento a dinâmica constante de evolução, 

Dynamic Mindset procura abordar e oxigenar o humano através de ideias que 

permitam transformar cada um de nós em um novo player, preparado e 

capacitado para entender e lidar com vantagem na velocidade exponencial 

de mudanças e ressignificâncias que estamos inseridos e vivemos.



Para lidar com um mundo 

disruptivo, precisamos também 

nós sermos novos, mas usando 

o caldo cultural, intelectual e 

estrutural que nos trouxe 

até aqui.

Para isto, precisamos refletir, 

repensar e construir um 

novo eu vencedor e dinâmico

para este poderoso horizonte de 

presente-futuro no qual estamos 

navegando. 



Nossa proposta de valor,

ideias instigantes que transformam
reflete a base de nossa proposição e ambição. 



Um projeto com escopo bem 

definido mas, com uma 

arquitetura flexível para 

permanentemente se adaptar 

ao que for necessário dentro 

de seu propósito e contexto 

de atuação.






