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Profissão

Níveis neurológicos
aplicados à carreira

Robert Dilts estruturou os níveis neurológicos em sua
teoria há 20 anos, e neste artigo eu quero mostrar
para você como essa teoria pode ser aplicada a esse

momento que você está vivendo. Os níveis são distribuídos em:
“Ambiente”, “Atitude”, “Competências”, “Crenças e Valores” e
“Identidade”. O “ambiente” se refere ao mais baixo nível dentro da
hierarquia, e “identidade”, ao mais alto. Cada nível compete a um
quesito específico que pode ser correlacionado com a sua carreira.
O quesito “Ambiente” diz respeito ao local físico em que você está
ou estará atuando profissionalmente; na hierarquia, é conhecido
como limite/impedimento e deve responder à pergunta: “quando e
onde quero ou devo estar durante a minha atividade?”. A “Atitude”
corresponde às ações necessárias para que você desempenhe a
sua função dentro do “ambiente” de trabalho escolhido; isso
significa o que você tem que fazer durante a sua atuação, ou seja,
responde à pergunta “o que especificamente eu devo fazer?”.
Quando falamos sobre “Competência”, nos referimos à(s)
estratégia(s) que você como profissional capacitado utiliza para
solucionar problemas, aproveitar as oportunidades e otimizar os
resultados; nesse quesito, você deve responder à pergunta: “como
vou fazer para chegar onde eu quero?”. O quesito “Crenças e
Valores” é responsável pela permissão e motivação. As nossas
crenças nos permitem realizar as ações necessárias para
alcançarmos os nossos objetivos, desejos e metas; nossos valores
nos motivam a seguir em frente e a realizar o que foi proposto em
qualquer situação, respondendo às perguntas: “por que eu quero
isso?” e “por que devo fazer isso?”. Quando as respostas não fazem
sentido para você, provavelmente você vai se boicotar e não vai
realizar aquilo com o que se comprometeu. Agora o nível mais alto
da hierarquia, “Identidade”, que está ligado a sua visão e missão,
está ligado totalmente ao papel que você está exercendo na
sociedade e responde à pergunta: “quem sou?”. Pare e pense
comigo: quando um amigo apresenta você para outra pessoa,
normalmente ele vai falar o seu nome e a sua “identidade”, por
exemplo:
- “Fala, João, gostaria de apresentar o meu amigo Betelli, ele é
coach.”
- “Olá Roberto, tudo bem? Esse é meu amigo Valter, ele é
professor.”
Perceba que a “identidade” faz referência a sua atuação perante a
sociedade; dessa maneira, para que você tenha uma carreira
vitoriosa, as pessoas devem reconhecer você pela sua atuação,
ligando o seu nome a ela. A partir desse momento, você se torna o
que faz, e as pessoas passam a acreditar plenamente em suas
capacidades, competências e atitudes. Essa percepção deve ser
incorporada por você também, pois se você não acredita que pode
ser o profissional que deseja, você está correto. É muito importante
que você acredite em si para ter melhores resultados. Agora segue
um exemplo que atinge todos os níveis.
Acompanhe esse exemplo e veja se consegue identificar todos os
níveis: Eu estou em Jundiaí no UniAnchieta, dentro de uma sala de
aula; estou falando com os alunos, explicando todos os conceitos e
exemplificando com fatos reais do dia a dia; nesse momento, sou
capaz de mediar discussões, improvisar exemplos e avaliar os
comportamentos de cada aluno de forma estratégica; eu acredito
que posso ministrar essas aulas com maestria, e o que me motiva é
o fato de poder colaborar com o futuro de várias pessoas, então

Você não entende por que a sua carreira não deslanchou?
Além disso, você fica pensando: onde estou errando?

chego à conclusão de que eu sou um professor universitário.
Esse exemplo pode ser moldado para qualquer carreira, e deve ser pensado com carinho
por cada iniciante, pois essa hierarquia deve estar clara para que você possa deslanchar
na sua carreira. Quando algum nível sofre alteração, toda a cadeia abaixo é modificada.
Ao se formar em qualquer profissão, você ainda não pode ser considerado um
profissional. Vou explicar: as pessoas só começam a atribuir a você o papel quando o seu
sobrenome for a sua profissão, exemplo: o João contador, a Patrícia pedagoga, o Paulo
advogado.

Agora é com você, identifique todos os níveis na sua carreira atual:

Se suas respostas são afirmativas, você exerce o papel (identidade) que a sua profissão
exige. Se algum dos níveis não estiver preenchido, você corre o risco de ficar em dúvida
sobre quem você é, e se é capaz de realizar suas funções, e assim você acaba perdendo a
sua identidade, podendo entrar em um conflito interno.

·Você tem um local (ambiente) de trabalho?
·Você sabe quais são as ações (atitudes) que precisa realizar naquela função?
·Você tem estratégias (competências) para lidar com qualquer situação dentro
da sua área de atuação?
·Você acredita (crenças) que pode realizar?
·Você está motivado (valores) por algo maior?

CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR ADRIANO BETELLI.
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Saia da zona de conforto e procure inspirações para seguir adiante

AD I C A P A R A Q U E M Q U E R
A C O M P A N H A R A R T I G O S
INTERESSANTES SOBRE O MUNDO

DOS NEGÓCIOS E SE MANTER ATUALIZADO
SOBRE A PROFISSÃO É ACOMPANHAR O SITE

. Trata-se do maior portal do
ramo na América Latina, e por meio dele é possível
estar ciente das tendências do mercado.
A comédia “ ” (2013) pode ocupar
sua tarde de domingo e render boas gargalhadas,
mas também vai fazer você entender um pouco
sobre a importância do trabalho em equipe e como
os resultados podem ser alcançados a partir de
ideias e pontos de vista diferentes. Com a atuação
de Vince Vaughn e Owen Wilson, a trama se passa
na sede da Google.
Um reality show que pode proporcionar distração
nos períodos livres e ainda um mergulho no
universo da administração é “ . Em
cada episódio, vários candidatos a uma vaga de
emprego passam por provas para ver quem deve
ser contratado. Afinal, o que as empresas querem
de seus funcionários?
Muito se fala sobre espírito de liderança, mas o que
exatamente é ser um líder e como isso funciona
realmente no dia a dia de um administrador? Drew
Dudley aborda exatamente isso na palestra
“ ” em uma edição do TED e
ressalta como pequenos momentos podem definir
grandes líderes.

ADMINISTRADORES

Os Estagiários

O Aprendiz”

Everyday Leadership

In r ?s a op çi ã
procurando
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Te Vi no Anchieta

É hora de festejar!
A confraternização promovida pelo Grupo Anchieta
para os seus colaboradores foi mais uma vez um
sucesso. Os participantes saborearam um delicioso
churrasco e se divertiram durante todo o dia, com
muito bate-papo, música e descontração. Os
participantes ainda concorreram a vários prêmios,
que foram sorteados pela instituição.
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Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no Nemp

(Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais), voltadas para os alunos, ex-alunos e familiares dos

estudantes do Grupo Anchieta. Cadastre seu currículo no site www.anchieta.br/nemp e boa sorte! Sujeito à

disponibilidade de vagas. Acompanhe as atualizações pelo site: www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/

Os cursos de extensão do
UniAnchieta são curtos, práticos e

valorizam o seu currículo.

Acesse www.anchieta.br e conheça

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8757 ANALISTA DE LOGÍSTICA 8972 TRAINEE M ARKETING 9036 ASSISTENTE DE SUPRIM ENTOS

8846 ESTÁGIO SUPORTE TÉCNICO T.I 8973 ASSISTENTE DESEM BARAÇO ADUANEIRO 9037 ANALISTA DE LABORATÓRIO

8877 VENDEDOR EXTERNO 8975 ASSISTENTE ADM INISTRATIVO P.C.D. 9038 AUXILIAR DE VENDAS

8891 TÉCNICO DE GARANTIA DE QUALIDADE I 8976 ESTÁGIO 9040 ATENDENTE

8898 ESTÁGIO ASSESSORIA JURÍDICA 8977 ESTÁGIO ENGENHARIA M ECÂNICA 9041 OFICINAL DE M ANUTENÇÃO

8916 ASSISTENTE FISCAL 8980 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA 9042 AUXILIAR DE IM PORTAÇÃO

8917 PESQUISADOR 8981 ASSISTENTE DE COM UNICAÇÃO 9043 ASSISTENTE DE IM PORTAÇÃO

8918 M ECÂNICO DE M ANUTENÇÃO 8982 ESTÁGIO 9044 ESTÁGIO FINANCEIRO

8920 ESTÁGIO ADM INISTRATIVO 8983 FOTÓGRAFO 9045 ESTÁGIO RECURSOS HUM ANOS

8924 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8985 ELETRICISTA DE CAM INHÕES 9047 ESTÁGIO ÁREA CONTÁBIL

8930 ESTÁGIO 8986 AUXILIAR QUÍM ICO 9048 ESTÁGIO PEDAGOGIA

8931 ESTÁGIO QUÍM ICA INDUSTRIAL 8990 JOVEM APRENDIZ - QUALIDADE 9051 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8935 ESTÁGIO RECURSOS HUM ANOS 8991 TÉCNICO EM QUÍM ICA 9053 ESTÁGIO

8937
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

8993 COM PRADOR 9054 OPERADOR DE UTILIDADES

8940 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8994 GERENTE DE RESTAURANTE 9055 ESTÁGIO M ARKETING

8941 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 8995 ANALISTA FINANCEIRO 9056 GERENTE DE LOJA

8942 PROFESSOR DE LÍNGUA FRANCESA 8997 ESTÁGIO FARM ÁCIA HOSPITALAR 9057 ANALISTA PÓS VENDA

8943 PROFESSOR DE LÍNGUA ITALIANA 8998 AUXILIAR FARM ÁCIA HOSPITALAR 9059 ESTÁGIO VENDAS

8944 PROFESSOR DE LÍNGUA ALEM Ã 8999 DESENHISTA 9060 ANALISTA FINANCEIRO

8945 PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA 9001 ALM OXERIFADO 9061 ASSISTENTE FINANCEIRO

8948 ATENDIM ENTO/ORÇAM ENTOS 9004 ESTÁGIO PREVENÇÃO DE PERDAS E RISCOS 9062 AUXILIAR FISCAL

8950 AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 9005 ASSISTENTE DE LABORATÓRIO 9063 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8951 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 9007 ESTÁGIO 9065 ESTÁGIO M ARKETING

8952 ESTÁGIO M ARKETING 9008 VENDEDOR ATIVO DE TELEM ARKETING 9066 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8953 ESTÁGIO GESTÃO DE CONTRATOS 9011 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL 9067 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8954 FARM ACÊUTICA 9012 ESTÁGIO PSICOLOGIA 9069 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8955 ESTÁGIO BRADESCO EM PRESAS 9013 ESTÁGIO COM ÉRCIO EXTERIOR 9070 AGENTE DE ATENDIM ENTO AO CLIENTE

8956 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA 9014 ESTÁGIO ENGENHARIA M ECÂNICA 9071 ESTÁGIO RECEPÇÃO

8957 AUXILIAR DE ESTOQUE 9015 ESTÁGIO VENDAS E M ARKETING 9073 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8962 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO DE PRODUTO 9016 ASSISTENDE DE LOGÍSTICA 9074 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8963 ESTÁGIO ENFERM AGEM 9017 AUXILIAR ADM INISTRATIVO 9075 ANALISTA FINANCEIRO

8964 ESTÁGIO PSICOLOGIA 9018 ESTÁGIO DESENVOLVIM ENTO DE WEB 9076 ASSISTENTE COM ERCIAL

8965 ESTÁGIO TERAPIA OCUPACIONAL 9019 ESTÁGIO RECURSOS HUM ANOS 9077 ESTÁGIO COM PRAS

8967 ESTÁGIO DIREITO 9020 ESTÁGIO 9078 INSTRUTOR DE INFORM ÁTICA

8968 TRAINEE COM ERCIAL 9022 AUXILIAR ADM INISTRATIVO 9079 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8970 ESTÁGIO ÁREA COM ERCIAL 9023 CONSULTOR COM ERCIAL 9033 DESENVOLVEDOR P.H.P

8971 ESTÁGIO DEPARTAM ENTO FISCAL 9024 ANALISTA FISCAL 9034 ESTÁGIO E.H.S

9030 AUXILIAR DE FATURAM ENTO 9026 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO 9028 ESTÁGIO

9031 NUTRICIONISTA
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DESCONTO PONTUALIDADE - CURSO DE LOGISTICA DIURNO


