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Um grande ego pode ser um problema quando se trata de liderança. Aqui está uma forma de 
tirar o seu do caminho e focar no bem da empresa. 

Por que as organizações falham? Essa é uma questão que professores usam para provocar 
estudantes a responderem por que uma empresa não segue a diante. Uma razão que Ram 
Charan, autor e consultor reconhecido mundialmente, aponta – e ele tem se debruçado sobre 
o assunto com afinco – é que são falhas de execução. As companhias sonham grande, mas o 
resto da organização nunca abraça o projeto e ele falha.  

Enquanto a execução é a razão central, acredito na existência de outra, talvez mais profunda e 
subterrânea: o ego.  

Vamos olhar para dois exemplos. Donald Rumsfeld, ex-secretário de defesa dos EUA, usou seu 
poder para gerenciar a guerra do Iraque. Apesar de seu poder, as mudanças que ele pregou 
nunca foram aplicadas. Como resultado, ele foi destituído em novembro de 2006 após os 
republicanos perderem o controle do congresso. Enquanto isso, a guerra continuou.  

Algo similar ocorreu com o Citigroup, uma das maiores instituições financeiras do mundo. 
Como reportado pela revista Fortune, alguns dos erros foram provocados por tropeços dos 
CEOs, de Walter Wriston passando por John Reed e Sandu Weill. Cada um deles foi um gerente 
talentoso, mas determinaram metas muito altas. Como resultado, o Citigroup sofreu. 
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