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PREFÁCIO

Um brinde ao amanhã!

U

ma das habilidades humanas mais espetaculares é
a empatia. Derivada da palavra grega empátheia,

cujo significado é “paixão”, a empatia é das mais nobres
capacidades da alma e do coração do ser humano. Sentir o
que o outro sente, agir ou pensar da forma como o outro
pensa ou age. De fato e de verdade. Olhar longa e profundamente nos olhos de outrem e compreender-lhe os
sentimentos, captar suas dúvidas, mensurar suas razões.
Exercer generosa aceitação e fraterno acatamento de
emoções e vivências que não as suas. Isso é ter empatia.
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Reservada a espíritos raros, é aptidão especialmente moldada para Hamilton Ibanes.
Além de suas muitas outras competências profissionais, foi exatamente a empatia que ligou Hamilton a mim
e a minha família. Percorríamos o necessário caminho da
governança corporativa. Na empresa familiar criada por
mim num segmento inédito no Brasil, o tempo e o crescimento do negócio mostraram-se imprescindíveis para
estabelecer uma gestão profissional. Nesse sentido, tanto
eu quanto meus quatro filhos vislumbramos a organização
e a segurança dos negócios para as futuras gerações como
o maior dos ganhos da governança corporativa.
Mas é claro que o caminho da governança também envolveria a perspectiva da sucessão. Movimento
natural, humano, que sempre encarei com emoção. E
com a expectativa das sementes que caem em solo fértil.
Feitas para germinar, crescer e serem perenes. Com ou
sem a minha presença. Muito antes do organograma das
empresas, padre Antônio Vieira nos ensinou que “não
descuidar da sucessão é reconhecer a mortalidade”.
E foi nesse momento, diante do meu olhar ansioso de
como seria o futuro, que encontrei compreensão na
visão generosa e profissional do autor desta obra. Era
minha genuína preocupação manter a essência da empresa, a cultura de excelência no trabalho de home care,
fator humano tão rico e fundamental que rege toda a
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dinâmica de assistência ao paciente. O autor teve a percepção de que eu estava certa em meus anseios. Não se
tratava apenas de excesso de zelo da fundadora. Mas
era, sim, o olhar da experiência, a palavra de quem estabeleceu os fundamentos para que a empresa se tornasse
digna e habilitada a uma governança corporativa.
Hamilton sentiu como eu sentia, entendeu como eu
entendia. Ele absorveu com simpatia e simplicidade
minhas mais difíceis questões e dúvidas. Tornou-se amigo
agradável e sincero de nossa convivência familiar e respeitou nossos padrões e valores empresariais. Realçou
nosso trabalho, esforço e luta. Começamos a ter por ele
um carinho e um respeito muito especiais. Não só pela
empatia, generosidade e compromisso com nossos objetivos de futuro. Mas, principalmente, pela sua dedicação
e enorme cabedal de conhecimentos demonstrado
durante todo o período do trabalho de implantação da
governança.
Por esses privilégios conferidos pela afinidade, apresento esta obra de Hamilton Ibanes. O novo e sugestivo
título tem muito a nortear, aplainar e iluminar os caminhos de empresas familiares que buscam soluções de
gestão e alternativas para seus tantos desafios. Empresas criadas de sonhos, forjadas na garra, no trabalho,
alicerçadas na fé e na determinação. Que geram empregos, renda, dignidade e desenvolvimento. Recomendo
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o olhar confiante e generoso do autor para o futuro
dessas empresas. Nas próximas páginas o leitor será envolvido pelas características marcantes e admiráveis
desse escritor de pena fácil: empatia, suavidade, respeito
e emoção. Tudo o que as famílias merecem.
Ao querido Hamilton profissional de especiais talentos, amigo estimado do coração da minha família levanto
um brinde ao amanhã! Porque é para lá que a vida sempre segue.

Sueli Noronha Kaiser1

1. Fundadora, sócia e presidente do Conselho de Administração
Grupo Cene – Membro do Grupo Mulheres do Brasil. Treinou e
formou a primeira equipe de Enfermagem da Cirurgia Cardíaca
da Beneficência Portuguesa de Rio Preto, onde trabalhou por
37 anos. Foi por duas vezes governadora de Rotary Internacional, sendo a primeira mulher eleita do Distrito 4480, que reúne
42 cidades.
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