
MINDSET: COMO A MUDANÇA DE MENTALIDADE PODE TRANSFORMAR SUA CARREIRA

Talvez você já tenha se perguntado porque, duas pessoas na mesma situação, agem de formas tão
diferentes.

Ou porque, algumas pessoas conseguem realizar seus sonhos e alcançarem o sucesso enquanto
outras travam no meio do caminho.

Esta diferença pode ser explicada pelo modo com que cada indivíduo enxerga a mesma situação,
isto é, o mindset de cada um mostra, de forma otimista ou negativa, como se portar diante de cada
situação apresentada pela vida.

O termo mindset está ligado à mentalidade que cada pessoa apresenta no dia a dia: sua
personalidade, crenças, talentos e inteligência. Diante disso, a professora de psicologia da
Universidade de Stanford nos EUA, Carol S. Dweck, desenvolveu, após anos de estudo, uma filosofia
na qual concluiu que existem dois tipos desta mentalidade: a fixa e a progressiva.

MINDSET FIXO X PROGRESSIVO

No mindset fixo, as pessoas agem e enxergam a vida como algo que não pode ser mudado. Sua
personalidade e características como; inteligência e crenças são vistas de forma fixas e sem chances
de mudanças.

Neste caso, o desenvolvimento acaba não sendo trabalhado corretamente, porque o indivíduo tem a
impressão de que as habilidades não podem ser melhoradas e aprimoradas pois são algo inerente.

Dentro desta zona de conforto criada pelo cérebro da pessoa que vive com este mindset, não há a
criação de uma nova trilha neural onde ela se veja aceitando um desafio e o enxergando como uma
experiência positiva e de crescimento, desfavorecendo assim as chances de obter sucesso e
crescimento na vida.

Já no mindset progressivo, as coisas mudam de figura.

Aqui, a mentalidade é de crescimento e há uma busca pela aprendizagem de coisas novas. Pessoas
com este tipo de mentalidade criam uma curva de aprendizagem intensa, pois enxergam todas as
situações com positividade e como uma chance de aprender uma nova habilidade e talento.

Não há medo de errar, e sim um envolvimento com o processo e com tudo que o caminho pode
oferecer e ensinar. O cérebro, a partir destes estímulos, desenvolve fortes ligações neurais e passa a
favorecer a conquista de todas as metas planejadas.

E COMO A MUDANÇA DE MINDSET GERA RESULTADOS POSITIVOS NA CARREIRA?

É a partir de como se enxerga a vida que as ações são colocadas em prática no mundo e, são
estas ações que geram os resultados!

Por isso, para que os objetivos saiam do papel, é preciso que haja uma mudança profunda e positiva
de mindset. É necessário se dedicar, estudar e manter o foco e a autoestima elevada para correr
atrás dos sonhos.

A expansão e maturidade do mindset progressivo ajudam a criar e manter a vontade de aprender,
evoluir e alcançar as metas.



Esta mentalidade é capaz de fazer com que se enxergue todas as possibilidades  a fim de encontrar
a mais adequada ao momento e, a partir disso, acreditar que é possível realizar os projetos.

Acredito muito que, esta curiosidade em aprender novas habilidades, o enfrentamento de medos e a
positividade podem e devem ser trabalhadas diariamente. A atitude mental é de extrema importância
para todos os profissionais que querem se manter sempre atualizados.

Para começar a colocar em prática esta mudança de mentalidade é necessário que haja uma
mudança de crenças limitantes para crenças fortalecedoras, que os pensamentos negativos não
sejam alimentados, mas sim que se olhe para estes sentimentos a fim de entender o que eles
querem dizer e, a partir disso, focar no autoconhecimento e, procurar ajuda quando o necessário.

E o mais importante, se permitir viver uma realidade em que seus sonhos e projetos sejam reais e ter
uma visão de mundo onde é possível realizar tudo que se propõem a fazer!


