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Ao longo dos anos em que nos relacionamos com o público, seja por meio de palestras, aulas, 
artigos ou entrevistas aos meios de comunicação, temos conceituado nossas posições 
mediante o uso freqüente de cases não apenas porque isso é pedagogicamente recomendado 
para aumentar o nível de entendimento e retenção do que se propaga, mas também porque é 
por meio dessas histórias de sucesso que se pode homenagear quem realiza trabalhos 
exemplares. 
 
Foi partindo desse princípio que decidimos, hoje, comentar um case que estamos vivendo 
dentro de nossa própria empresa e, para tanto, pedimos licença aos leitores para tratar do 
assunto e também para contrariar a máxima popular de que "em casa de ferreiro o espeto é 
de pau". 
 
A novidade é que a Manager, agora aos 33 anos de sua fundação, passará a ser denominada 
Ricardo Xavier. A mudança de nome não é propagandística, como poderia parecer a alguns. 
Ela é uma decisão madura da diretoria da empresa e seus colaboradores. Ao mudar de nome, 
a empresa não muda intrinsecamente, acima de tudo, reafirma seus propósitos. O fato será 
oficialmente anunciado durante o Conarh, em São Paulo, ; entre 19 e 22 de agosto. 
 
Consideramos oportuno dizer que as empresas são constituídas, basicamente, de ativos 
tangíveis e ativos intangíveis. Entre os tangíveis se destacam as instalações, as máquinas e os 
equipamentos, o capital financeiro etc. Já nos intangíveis o que prevalece são os 
colaboradores, desde o mais humilde até o mais graduado. 
 
A equipe, assim chamada porque tem valores comuns aos, da empresa, representa a alma da 
empresa que com o passar dos anos, nas corporações vencedoras, ganha força e projeção na 
medida em que os valores arraigados sempre levem a empresa ao atendimento dos interesses 
maiores do público a que ela atende. Podemos dizer, em resumo, que a alma da empresa é 
razão de seu sucesso e, portanto, de sua sustentabilidade. 
 
Complemente-se, ainda, que o sucesso empresarial carece de liderança e esta, por sua vez, 
não pode ser difusa. Assim, quando a liderança é marcante, a empresa também se torna 
marcante, a ponto de muitas vezes a liderança, a excelência na condução dos negócios, ser 
confundida com o próprio empreendimento. 
 
Ricardo Xavier e seus colaboradores, por suas ações, por seu profissionalismo, deram força e 
projeção, corpo e alma à Manager, uma empresa líder no setor. Não por acaso. Foi por 
intermédio dele, da liderança que imprimiu nas últimas décadas, que se criou um modelo 
dinâmico de gestão de pessoas por intermédio de múltiplos canais e atendeu com excelência 
às exigências profissionais requisitadas por um mercado em constante ebulição. 
 
Foi assim que ele, Ricardo' Xavier, passou a ser reconhecido entre os maiores ícones da gestão 
de recursos humanos do Brasil. É por isso que agora, em agosto, Ricardo Xavier, falecido há 
um ano, aos 62 anos de idade, passa a dar nome ao empreendimento que ajudou a criar e a 
crescer desde a fundação. Ele, que antes era parte atuante do ativo intangível, agora passa a 
ser o reforço maior à alma da empresa. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 ago. 2008, Empregos, p. Ce3. 


