NÃO BASTA TER TALENTO: É NECESSÁRIO TER HABILIDADE

Vivemos em um mundo novo! E para vivermos bem nele, é necessário desenvolver
novas habilidades. Michael Jordan, famoso jogador de basquete norte-americano, disse certa
vez que “todo mundo tem talento, mas é preciso muito esforço para traduzi-lo em habilidade”
(Citado por Brian Tracy em O Ciclo do Sucesso). Na prática, ele estava dizendo o seguinte: não
basta ser talentoso, é necessário também desenvolver habilidades que tornem seus talentos
úteis diante das realidades do cotidiano inseridas nesse mundo novo.
Muitas de nossas habilidades não funcionam tão bem em um mundo novo. Nossa
maneira excelente de realizar determinadas tarefas se tornou insólita nesse novo tempo. Por
esse motivo, alguns se sentem obsoletos, ultrapassados e até inúteis. Não são sentimentos
adequados, ainda que verdadeiros. A questão não é essa, mas sim que pequenos ajustes e
algumas adaptações precisam ser feitos para se viver esses novos tempos. O talento é o mesmo,
como usá-lo é que é diferente. Aliás, essa é a questão do desenvolvimento de habilidades. A
habilidade é simplesmente a utilização de determinado talento de maneira funcional, adequada
e contextualizada. Não adianta um talento que não pode ser utilizado. Ainda que no passado
tenha servido tanto, se não serve hoje, precisamos transformá-lo, para que sirva à nova
realidade.
Algumas pessoas entenderam bem isso e, hoje, estão avançando na carreira e sendo
relevantes nesse mundo novo. Outras, ainda guardam memórias do passado com tanta
intensidade que não admitem mudanças. Acham que o talento, ainda que sem uso, é o que
basta. E aí, pessoas talentosas, que poderiam fazer grande diferença nesse mundo novo, acabam
ficando à margem de tudo o que está acontecendo, apenas por não quererem operar as
mudanças necessárias. Outros, com pouco talento, acabam tomando lugar de destaque e
aproveitando as oportunidades. E no final, talento por talento, o que de fato importa é como
utilizá-lo, ou seja, transformá-lo em habilidade.
Muitas mudanças ainda estão por vir. E muita gente talentosa precisará se adaptar,
promovendo mudanças necessárias em sua maneira de aplicar seus talentos, a fim de contribuir
de maneira significativa nesse momento histórico tão particular, em que não basta ter talento:
é necessário também ter habilidade.

