SORTE OU COMPETÊNCIA
Tenho prazer em ser vencido quando quem me vence é a razão seja quem for seu procurador.
Fernando Pessoa

Temos duas atribuições que julgamos contribuir para a conquista do
objetivo: sorte e competência. No caso de um jogo de loteria, o jogador
depende exclusivamente da sorte para ganhar; em um jogo de futebol, a
competência é a mais exigida.
Os resultados obtidos são frutos de uma ação. Todo aprendizado,
patrimônio, fracasso, erros e acertos são consequências dos nossos
comportamentos, escolhidos conscientemente ou inconscientemente.
Quando os objetivos estabelecidos correspondem à maneira ideal
para conquistar o propósito definido, as ações são mais focadas e eficazes
deixando de contar com a sorte, com a boa vontade das pessoas, com as
intempéries da natureza, agindo de maneira racional na exploração
estratégica da competência e de recursos já adquiridos.
Nos dias atuais, somos bombardeados com informações, que na
maioria das vezes nos levam a sair do foco de nossos verdadeiros objetivos.
Acabamos por seguir visões alheias, com a crença de que devemos mudar.
São escolhas que podem proporcionar a perda de recursos já conquistados
ou a renúncia dos mesmos, achando que somente com a utilização de novos
recursos conseguiremos realizar o nosso sonho.
Podemos imaginar a quantidade de palpites que recebeu Santos
Dumont, caso não tivesse seu propósito bem definido, dificilmente teria
realizado seu sonho.
Todo talento pode ser desenvolvido, independente da área em que
formos habilitados. Estar habilitado para uma tarefa, não garante que a
mesma seja concluída com eficácia. A habilitação está ao alcance de
qualquer pessoa, mas se a mesma não tem talento para desempenhá-la, vai
existir sempre alguém que faz um resultado melhor.
Competência é a união de talento com a habilitação.
Podemos citar como exemplo, o treinamento de um cão para guiar
deficientes visuais. Um cão da raça Fila será um guia para deficiente visual
tão eficaz quanto um cão da raça Labrador? Conhecendo todas as
características específicas de cada raça, será possível explorar cada um em
sua área e promover resultados satisfatórios correspondentes às
expectativas.
Temos muitos talentos parecidos com os de outras pessoas, mas
existe um, que é a soma de nossas características e conhecimentos, e que
proporcionam resultados específicos. Outras pessoas podem até tentar fazer
parecido, mas será impossível alcançar o mesmo resultado.

É normal encontrarmos em nossas famílias, pessoas que, quando
fazem determinado tipo de alimento, nenhuma outra pessoa consegue fazer
igual, até mesmo com a sua ajuda. Pessoas que exploram seu talento
natural, nunca se sentem ameaçadas, pois são reconhecidas por seu
resultado ímpar.
Competente é aquela pessoa que possui uma visão dos recursos e das
ferramentas a serem utilizadas na conquista de seu objetivo ou no
cumprimento de sua missão. Suas decisões são rápidas e acertadas e ela
sabe quais ferramentas e recursos serão utilizados com prioridade.
Imagine um jogador de futebol: suas decisões, no momento que está
jogando, em sua posição entre os demais jogadores, sobre qual direção dar
à bola, que força deve imprimir quando for chutar a bola. Tudo isto deve
ser feito em poucos segundos e, dependendo de sua escolha, o resultado
será benéfico ou um desastre para o time, para a torcida e para ele próprio.
Portanto, o profissional bem sucedido é aquele que consegue decidir rápido
e de maneira acertada. Este é um comportamento que exige talento pessoal.
Nossas vidas são construídas de acordo com as nossas escolhas. Se o
resultado obtido até o momento não está correspondendo às expectativas, é
necessário mudar as escolhas, principalmente, quando possui o objetivo
claro e bem definido. Devido ao medo de perder o que já foi conquistado,
muitos preferem continuar com o mesmo comportamento, mesmo sabendo
que o seu desejo não está sendo suprido, aumentando assim o sentimento
de sofrimento.
Viver é correr riscos constantemente, os acontecimentos do futuro
são sempre uma surpresa. Estarmos preparados para aceitar e enfrentar o
novo é uma condição exigida para obtermos sucesso, pois ele vai existir.
Aldair Batista Donizeti Alves

