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Os pais de Alta Performance sabem da importância dos negócios, mas não são assimilados por
eles. Quem vive para os negócios não é dono de si
mesmo, mas sim escravo deles. Quando mais precisam
da vida é que estes escravos dos negócios se dão conta
do quanto deixaram de viver em suas famílias. Um infarto
no estrangeiro, um acidente numa estrada longínqua, ou
mesmo um filho envolvido com drogas ou uma gravidez
precoce faz qualquer profissional rever sua vida.
Bons pais têm a noção da sustentabilidade de
suas vidas. Escrever um livro, plantar uma árvore, ter
um filho são nada mais do que nossas vidas continuarem mesmo depois de nossas mortes.
Pais de Alta Performance acompanham não só
passo a passo seus negócios como também o caminhar e o desenvolver dos filhos na escola e dentro de
casa. Envie-lhe um torpedo perguntando como está e
exija resposta mais longa do que um “tudo bem”, para
agendar um encontro, quem sabe numa lanchonete,
para almoçarem juntos e compartilharem este momento que pode ser o ponto de virada entre o bom e o
mal resultado. Afinal, são os filhos que vão nos sustentar na velhice, nas doenças da longevidade, além de
perpetuar o nosso DNA pelo mundo afora.

Este é um livro essencialmente prático: zero de teoria e
100% de situações do dia a dia. É um guia para quem ambiciona ser chefe, mas é também um manual para quem
já é chefe poder fazer uma avaliação de seu próprio estilo
de chefiar. Aqui, você encontrará dicas de como lidar com
todos os desafios que enfrenta, ou ainda enfrentará, em linguagem direta e sem enrolações.
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Vivemos um paradoxo inesperado. Trabalhamos tanto e conseguimos avanços tecnológicos incríveis para termos melhor qualidade de vida e tempo,
mas temos menos tempo para nos dedicar à família.
Muitos pais ocupados sofrem na pele com seus filhos
adultos, jovens, adolescentes, ou crianças, a falta de
ter compartilhado mais momentos ao lado da vida
deles. Várias pesquisas entre os homens de sucesso
mostram a distância que existe entre os que vivem e o
que gostariam de viver com os seus filhos.
Entretanto, há pais que, mesmo tão ocupados
nos seus negócios, seus filhos não lhes são tão distantes, como a maioria dos seus colegas e amigos são.
Qual o segredo destes pais? São pais de Alta Competência. São pais dedicados também à família, não só
aos seus negócios. Uma dedicação que vem de sua
disposição interna e disponibilidade externa por terem
colocado a educação dos filhos como prioridade.
A maioria coloca os negócios como prioridade
em detrimento dos filhos. Assim negligenciam a vida,
pois o viver é mais importante do que o negócio. O negócio foi criado e desenvolvido pelas mentes brilhantes
dos humanos para melhorar a sobrevivência e assegurar a perpetuação da espécie.
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