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Privilégio e responsabilidade
Toda criança já ouviu a frase: “o sofrimento
enrijece o caráter”. E os engenheiros sabem que
o aço submetido a ciclos de calor e frio torna-se
mais duro e resistente.
No ambiente profissional essa visão é muitas
vezes usada para avaliações de competência: o
bom empresário/gestor/funcionário é aquele que
suporta a pressão e usa as adversidades como
ponto de partida para o autoaperfeiçoamento.
Todos devemos estar prontos para receber
críticas de forma construtiva, reconhecer nossos
erros, corrigi-los e seguir em frente.

Everything negative – pressure,
challenges – is all an opportunity
for me to rise.
Tudo o que é negativo – pressão,
desafios – é uma oportunidade
para que eu me destaque.

(Kobe Bryant)

No esporte, enfrentar dificuldades e crescer com
elas é qualidade essencial para conquistar
prêmios e títulos. Especialmente entre atletas de
alto nível, para os quais o estado emocional pode
definir o resultado de uma disputa.
Kobe Bryant, nosso personagem do mês, possuía
determinação, dedicação e autoconfiança.
Orgulhava-se de não se deixar abalar pelas
torcidas adversárias, cujas vaias calava com
arremessos certeiros. Também era conhecido por
sua grande resistência à dor: certa vez, atingido
no ombro direito recém-operado, permaneceu na
quadra arremessando com a mão esquerda.
Em seus 20 anos como ídolo de um dos mais
vitoriosos times da NBA, Kobe Bryant conheceu
fracassos e derrotas, mas sempre emergiu para
novas conquistas. Se parte desse sucesso está em
um talento fora de série, também importante foi
a capacidade de achar motivação na adversidade.
Responsabilidade é, ao mesmo
tempo, fardo e privilégio.
Podemos escolher carregá-la
como sina de nossos pecados
ou, como fazem os grandes
campeões, troféu de nossas
conquistas.

Nascido de uma família de jogadores de basquete (seu pai e
um tio materno jogaram na NBA) Kobe Bryant não teve uma
infância difícil, como muitos atletas. Ao contrário, passou
parte da infância na Itália, onde seu pai encerrou a carreira, e
retornou adolescente para os EUA, onde se destacou jogando
campeonatos escolares.
Aos 17, abdicou de ingressar na universidade e entrou
diretamente na NBA, contratado pelo Los Angeles Lakers
em 1996. Destacou-se desde a primeira temporada e em
pouco tempo era comparado a lendas como Michael Jordan
and Magic Johnson. Jogou até 2016, sempre envergando a
camiseta amarela dos Lakers, com os quais conquistou 5
títulos da liga profissional. Fez parte da seleção dos EUA
medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2008 (Pequim) e 2012
(Londres).
Considerado um dos maiores jogadores de basquete norteamericanos de todos os tempos, Bryant se destacava pelo
sangue-frio e pontaria, tornando-se famoso por sua
capacidade de acertar arremessos decisivos nos últimos
segundos das partidas.
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