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O ego corporativo é tão necessário para a empresa manter boas relações com o mercado como 
nosso ego pessoal é fundamental para mantermos relações saudáveis em sociedade. O ego 
saudável estabelece limites que viabilizam a alteridade, portanto a boa convivência com o 
outro. O ego inflado é tão espaçoso que não deixa lugar para o outro na relação.  
 
Assim, se por um lado a auto-estima e o orgulho de sua identidade e de seus feitos são 
desejáveis para uma pessoa, física ou jurídica, se colocar competitivamente no mundo; por 
outro, esses mesmos sentimentos exacerbados podem despertar nas relações dessas pessoas, 
físicas ou jurídicas, uma antipatia, uma má vontade, até mesmo um receio de que este ser tão 
cheio de si pode significar uma ameaça ao bem-estar ou sucesso de qualquer outro que dele 
se aproxime. Esse é o risco que correm as empresas que se tornam marcas de valor e 
confundem a marca com a empresa. Daí a importância de se fazer clara distinção entre a 
identidade corporativa e essência da marca.  
 
A identidade corporativa é importante porque estabelece o limite que separa a empresa de 
seus públicos e define papeis, interesses, direitos e deveres em suas relações. De certa forma, 
podemos dizer que ela gera o ego corporativo.  
 
A essência da marca, por outro lado, estabelece o significado, as crenças e os valores que 
fundamentam as relações que a empresa tem com todos os seus públicos, a começar pelo 
interno. De certa forma, podemos dizer que ela gera o "self" corporativo. Enquanto o ego 
corporativo separa e gerencia conflitos de interesses, o "self" une e promove convergência de 
crenças e valores, dando sentido às relações. Isto é, o significado, as crenças e os valores da 
marca compartilhados pela empresa com seus públicos facilitam a gestão de conflitos de 
interesse.  
 
Quando o ego corporativo (limites, interesses) se expande a despeito de seu "self" (significado, 
crenças e valores), as relações da empresa passam a ser baseadas em força, poder e pressão, 
o desgaste é nítido e a competição por espaço e mérito torna-se mortal, dentro e fora da 
organização.  
 
Fora, porque seus stakeholders externos procurarão se proteger do seu egoísmo ameaçador 
aumentando seus custos de venda, de inovação e de crescimento. E dentro, porque os egos 
departamentais, também inflados e eternamente carentes de reconhecimento, lutarão 
mortalmente uns com os outros na disputa pelo mérito do sucesso da marca e seus 
respectivos bônus.  
 
De maneira simples, o ego corporativo inflado desgasta as relações, destrói o valor de 
mercado e fragmenta a estrutura interna da empresa.  
 
O caminho para uma organização ser querida e sustentável é reconhecer que a empresa é 
instrumento de criação de valor da marca. E não o contrário. Assim, como numa pessoa, o ego 
é instrumento de manifestação do "self". E não contrário.  
 
Quando o ego corporativo se expande como instrumento do "self", a força e o poder da 
organização são colocados a serviço de causas e projetos compartilhados, dos quais todos os 
seus públicos são stakeholders e por isso todos se comprometem e colaboram para o sucesso 
da marca.  
 
A marca como significado fundamenta o contrato entre a empresa e seu mercado e sintetiza o 
valor dessa relação, único ativo para o qual o tempo trabalha a favor, e que por isso está 
vinculado diretamente aos seus resultados futuros.  
 
Enfim, para os grandes empresários e gestores que perenizaram seus negócios, nada de novo.  
 



Tirando os monopólios, oligopólios e os que foram paternalizados pelo Estado, todos eles só se 
sustentaram porque contavam com o "good will" de seus stakeholders mesmo quando 
stakeholder era sinônimo apenas de shareholder (acionista) e colaborador não era sinônimo 
apenas de funcionário.  
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