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A competência profissional é constituída por três fatores predominantes:
conhecimento, habilidade e a atitude. No entanto, constatamos dia a dia que, existem
pessoas e/ou profissionais preocupados somente com a habilidade, não que seja
importante, mas as empresas, a sociedade, na família, nos estudos ou em qualquer
área precisaram de mais ação do que somente um serviço bem feito.
Podemos verificar que, a excelência está voltada à motivação, ou seja, um sentimento,
uma sensação intangível que se abre de dentro pra fora, voltado para a eficiência e
eficácia, revela como um profissional realmente é corajoso em seus atos, sem medo,
mais com prudência, encontrar um problema e não contorná-lo, é ser empreendedor
das próprias ideias, não só reclamar mais agir com atitudes corretas e firmes.
"A mudança mais significante na vida de uma pessoa é uma mudança de atitude.
Atitudes corretas produzem ações corretas”.
(William J. Johnson)

Hoje em dia, mais ainda em uma época globalizada e competitiva procura-se um herói,
mas não desses de filmes ou de revistas de quadrinhos, e sim, de pessoas que façam o
melhor a cada instante, que atinja seus obstáculos e não fiquem estagnados, mas que
se aplaudem e traçam novos objetivos e metas, que surja em seus ambitos pessoais
uma força motriz em sua motivação levando à atitude de querer o melhor, de ter foco
de aonde quer chegar, e como chegar.
Portanto a Atitude está ligada diretamente ao indivíduo em não esperar que aconteça
algo ou que alguém lhe der ordens ou que simplesmente caia do céu. Como citado,
precisamos de heróis e não de profissionais camuflados com títulos ou daquelas que
pegam carona com terceiros. Precisamos de profissionais que deixem suas pegadas e
não sejam sombras de outras.
O profissional de Atitude precisa ter suas visões baseadas nas capacidades mentais,
físicas e motoras. Deve possuir uma inteligência aguçada no raciocínio rápido e lógico,
não se esquecendo dos pequenos detalhes, criatividade, controle das emoções e
administrar seus e dos outros os conflitos. O profissional de Atitude é motivado e sabe
motivar quem estar ao seu redor, sabe lidar com situações do cotidiano com paciência,
flexibilidade e ponderação, sabe distinguir com ética e comprometimento, com foco
nos resultados pessoais e coletivos, sabe que a persistência é não desistir dos seus
objetivos pessoais e coletivos, sabe ter disciplina em seus atos e nas escolhas que
envolva um desenvolvimento prático e analítico doas fatos e atos dentro de uma
sociedade, na empresa e na própria vida.

Precisamos de um herói, que não só reclame, que saiba agir, que tome a iniciativa de
não só falar e sim de exemplificar e mostrar os pró e contras de uma Atitude, que saiba
colocar em sua vida uma missão, não se esquecendo dos seus valores e tendo em vista
uma visão com objetivos bem definidos.
Um profissional de Atitude tem em vista que o Autodesenvolvimento é um
investimento a longo prazo, todos os dias devem ser investidos, tempo, dinheiro,
estudo (conhecimento), ler bons livros, dedicação à família, aos amigos, fé, escolhas
que podem ou não mudar seu destino. Tudo está na escolha, nas atitudes da sua vida,
seja ela a menor como a maior delas, tudo se resume nas escolhas, ou seja, na atitude.
O conhecimento é base para a mudança de qualquer profissional que queira ter
atitude, é algo que somente com a motivação poderá alcançar. Através da junção
conhecimento, atitude e motivação o profissional será um instrumento de qualidade.
O verdadeiro profissional de Atitude é aquele que sabe superar as adversidades
(Resiliência), que sabe aprender com os erros pessoais e dos que o rodeiam.
Atitude é o que define uma pessoa, é o que abre caminhos, é o que faz acontecer e é o
que faz de fato a diferença em nossas vidas. Atitude não é comportamento, uma
ciência ou algo que se compra ou ganha, e sim, de estar à frente das suas escolhas,
focado em crenças pessoais, valores, opiniões e do caráter pessoal. Portanto, o perfil
de um profissional de Atitude é de sempre querer o melhor, que tenha um diferencial
do tradicional e que seja mais moderno voltado para a competência pessoal e
profissional.
Sejamos profissionais de Atitude, felizes e reconhecidos como um todo, e não em
partes ou em especial à carona da imagem de alguém. O otimismo faz parte das
Atitudes de um profissional motivado, é a fonte de energia para permitir uma mudança
positiva e verdadeira.
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