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egocêntrico. "Quando você 
afronta ou contraria alguém com 
ego elevado numa entrevista de 
emprego, se ele for inteligente, 
não vai responder à altura. Mas 

elemento de desagregação no 
time, dependendo da abordagem 
de seu gestor. Para o especialista 
da Bazz, caberá ao líder da 
equipe orientar a relação do 

Ter equipes com perfis psicológicos 
complementares é essencial. Duas 
pessoas com egos elevados podem 
ser uma combinação explosiva 
mostrará desconforto com isso. 
Um entrevistador experiente 
consegue notar esse tipo 
psicológico e fornecer insumo 
para quem decide a 
contratação", explica. 
Uma vez dentro da equipe, o 
colaborador egocêntrico poderá 
ser usado como motivador ou 

funcionário mais arrogante com 
o resto de seu time. Uma dica que 
o RH pode compartilhar com seus 
gestores é montar equipes com 
perfis psicológicos 
complementares. Duas pessoas 
com egos elevados no mesmo 
projeto podem formar uma 
combinação explosiva. Já a 

parceria entre alguém mais 
agressivo com um colaborador de 
médio desempenho poderá 
motivar o funcionário de 
comportamento mais modesto a 
melhorar sua performance. Ou ao 
menos a passar a defender 
melhor seus feitos. 

Craques do futebol 
Para Bazzola, o RH deve ser 
capaz de transmitir para seus 
gestores treinamentos e 
ferramentas capazes de capacitá-
los a lidar com egos elevados. 
Uma comparação feita pelo 
consultor relaciona o 
comportamento dos craques de 
futebol à vida corporativa. No 
Corinthians de 2009, por 
exemplo, o afamado atacante 
Ronaldo era visivelmente 
privilegiado no elenco. Ele 
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escolhia em que jogos 
atuar, podia chegar à 
concentração mais 
tarde que os demais 
e não havia punições 
por ser um atleta 
acima do peso. 
Os privilégios do ex-atacante da 
seleção brasileira só não 
causaram uma revolta no elenco 
porque havia uma clara 
compreensão de que ele era um 
atleta muito acima da média, 
capaz de decidir jogos em 
poucas jogadas, como fez no 
primeiro semestre daquele ano, 
quando o clube paulista venceu 
dois campeonatos. "Naquele 
momento, o clube tinha um 
atleta que não cumpria as regras 
da casa, mas os benefícios que 
ele trazia eram tantos que a 

empresa Corinthians 
entendeu que valia a 
pena fazer concessões", 
diz Bazzola. O fato de 
existir uma estrela no 
time, pelo contrário, 

motivou jogadores de outros 
clubes a querer jogar no 
Corinthians, para estar 
perto de Ronaldo. 
Na avaliação de Bazzola, boa 
parte das empresas possui cultura 
organizacional que valoriza as 
pessoas de alto desempenho, 
concedendo benesses como as 
que o time paulista conferia a 
Ronaldo. 0 sinal de alerta 
acende, no entanto, quando a 
pessoa que se julga acima das 
demais está longe de ser um 
craque na vida corporativa. 
Para Marcos Gomes, profissionais 

de ego elevado que não 
convencem seus colegas e seu 
chefe de que, de fato, vale a pena 
suportar seu comportamento 
devem ser enquadrados. "0 
primeiro passo é ter uma 
conversa franca com o 
colaborador e mostrar os pontos 
em que ele arrumou conflito com 
a equipe. Usar dados e fatos para 
persuadir um funcionário é uma 
técnica elogiável. Se a partir 
dessa conversa ele não mudar de 
atitude de modo satisfatório e 
seu desempenho não superar os 
problemas que causa, a melhor 
saída será desligar o colaborador. 
De acordo com Davi Carlos, 
consultor da Fundação Getulio 
Vargas e especialista em clima 
organizacional, os profissionais 
egocêntricos tornam-se um 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



ponto de especial preocupação 
quando chegam aos níveis 
hierárquicos mais elevados. 
Afinal, em níveis mais altos o 
comportamento egocêntrico 
pode influenciar mais os 
resultados da empresa. "Quando 
está na liderança, o egocêntrico 
gera medo, não dá espaço para 
os outros crescerem, as ideias 
mais importantes são as dele e 
os erros são sempre dos outros", 
descreve. Para o consultor, há 
nesse caso uma inversão de 
valores: a organização serve a 
ele e não ele à organização. Por 
outro lado, na função de um 

membro da equipe, o egocêntrico 
pode criar conflito com a 
liderança, por querer sobressair 
em relação a seu chefe. 
Ambos os cenários são muito 
ruins para as empresas e, nesse 
contexto, os especialistas 
recomendam uma ação do RH, 
como poder externo e 
moderador, para regular estas 
relações. "É importante sinalizar 
para o chefe de alguém 
egocêntrico que o poder está 
com o gestor e que a companhia 
privilegia resultados, 
competência e comportamento 
ético. Uma empresa não tem 

benefícios ao valorizar só o 
marketing pessoal", diz Carlos. 
Para o especialista, essa 
intervenção tem o poder de 
extinguir inseguranças e 
desestabilizações na equipe. 

Valores da empresa 
0 gestor deve ser orientado 
ainda a conversar com seu 
subordinado e alertá-lo sobre os 
valores da companhia e sobre os 
obstáculos que alguém 
egocêntrico encontrará para 
ascender naquela organização. 
Para Carlos, se o profissional 
realmente for alguém que 
acredita ser muito melhor que os 
demais, ele próprio acabará 
deixando a companhia após ser 
confrontado com tais regras. 
Ainda que um feedback do tipo 
possa levar à desmotivação e até 
à saída do profissional de ego 
elevado da companhia, esse risco 
é considerado menor do que 
deixar que alguém de 
personalidade difícil gere 
descontentamentos em toda a 
equipe. Se ele tiver maturidade, 
no entanto, a conversa pode ser 
um ponto de inflexão para o 
funcionário de elevada auto-
estima e fazer a organização 
ganhar um excelente colaborador. 
Consenso entre os especialistas é 
o fato de esse tipo de perfil 
profissional estar em ascensão 
nas empresas, impulsionado pelo 
fenômeno da entrada no 
mercado de uma nova geração 
de jovens, mais habituados ao 
sucesso e menos tolerantes com 
a frustração, a chamada geração 
Y. Se sua organização depende 
massivamente de jovens 
trabalhadores, pode ser 
inevitável confrontar-se com a 
necessidade de gerir muitas 
pessoas egocêntricas. 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 19, n. 285, p. 150-156, ago. 2011.




