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DE VOLTA AO TRABALHO 

Depois de alguns dias em Fortaleza lidando com 

enfermeiras e médicos, tive que voltar ao trabalho. 

Infelizmente, meu local de trabalho ficava longe de 

Fortaleza. Eu queria muito ficar mais próximo para apoiar 

a minha esposa, mas eu não poderia me dar ao luxo, pois 

as despesas da minha família só aumentavam e eu tinha 

que encontrar uma maneira de cobri-las. 

Ainda hoje, me sinto em dívida com meu ex-

patrão, Flavio Lócio. Ele apoiou-me em muitos aspectos e 

me ajudou a manter a minha vida em equilíbrio. Com o 

encargo financeiro adicional sobre meus ombros, eu logo 

percebi que eu tinha que ser muito mais competitivo, 

mais organizado, etc. Devido à minha ausência eu tive 

que delegar mais. Mas, eu tinha que ter muito cuidado. 

Flavio confiava no meu senso de negócios e mesmo com 

a empresa de irrigação crescendo, nós precisávamos 

mudar para atrair novos clientes e manter os negócios 

existentes. 

Neste ramo de atividade a competição é muito 

acirrada, e, como em muitos outros setores, os clientes 

exigiam mais qualidade e preços mais baixos. Além disso, 

o incentivo agrícola diminuia cada vez mais e as 

instituições financeiras não se dispunham a financiar 

projetos nas áreas rurais. Eu percebi que precisava 

mudar, caso contrário, a empresa sofreria as 

consequências e eu tambem. 
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Agora, motivado, eu pensei em  traçar um plano 

para dar um novo impulso à empresa. Redução dos 

preços não era uma opção, a nossa margem de ganho já 

era limitada... Porém, quanto mais eu tentava encontrar 

uma solução para ajudar a minha empresa e talvez 

aumentar meu salário, eu não conseguia me concentrar 

no meu trabalho. Fisicamente, eu estava em Petrolina, 

mas emocionalmente, eu estava ao lado do meu filho em 

Fortaleza. Eu decidi que tinha que separar a minha 

situação familiar, que eu imaginava ser apenas 

temporária, das atividades de meu trabalho. Esta era a 

única maneira que eu poderia resolver ambos os 

problemas. Nada era fácil, em qualquer direção que eu 

me virasse, eu iria enfrentar grandes dificuldades. Tudo 

era uma preocupação. Eu queria estar com minha 

família, mas ao mesmo tempo, eu não podia pôr o meu 

trabalho em risco. 

Durante minhas viagens entre Fortaleza e 

Petrolina, eu li alguns livros e revistas interessantes; tudo 

relacionado ao meu trabalho. Eu li alguns livros de 

Roberto Shinyashiki que me ajudou a planejar melhor o 

futuro da minha família e o meu trabalho. Roberto 

Shinyashiki é um dos consultores de negócios de maior 

prestígio no Brasil. Além de consultoria, ele é palestrante 

e autor de vários livros relacionados a esta área. 

Reconhecido internacionalmente, ele ministrou cursos de 

especialização nos EUA, na Europa e no Japão. Ele 

também participou dos congressos mais importantes no 

mundo, palestrando para ASTD - American Society for 

Training e Development. Somente mais tarde, eu tomei 
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uma decisão que realmente mudou o curso do meu 

trabalho. 

Depois de alguns dias em Petrolina, voltei para 

Fortaleza, indo direto para o hospital. Eu estava ansioso 

para saber de Soraya se existia algo de novo no quadro 

clínico de Artur. Chorando de forma inconsolável, ela me 

disse que a condição de Artur era a mesma e que os 

médicos ainda estavam investigando o caso. Minha 

esposa estava ficando deprimida e mais uma vez, eu me 

senti inútil como um ser humano...  

 


