
com a palavra
opinião de executivos e especialistas  

198
pág.

  por luciana mendonça luciana.mendonca@sm.com.br | foto divulgação/andré mortatti

Qual a maior dificuldade para delegar tarefas?  
 Falta treinamento sobre isso. O líder, responsável pelo pro-

cesso, precisa identificar os requisitos necessários para esse pro-
cesso acontecer da melhor forma. Ao delegar uma tarefa, a res-
ponsabilidade sempre será sua. Se ele fizer isso de forma ade-
quada, os resultados serão muito benéficos para a equipe, para 
o liderado, para a empresa e o próprio líder.

Como esse processo influencia a produtividade 
de uma empresa? 

 A produtividade é altamente influenciada por esse proces-
so. Mas é importante tomar cuidado para que, em primeiro lugar, 
os gestores não estejam delegando sem que os processos estejam 
sob controle. Em segundo lugar, devem ter certeza de que os co-
laboradores são capazes de realizar as tarefas de forma segura, 
com um certo grau de desafio, de forma independente, mas com 
responsabilidade. Um líder que der à sua equipe total responsabi-
lidade e autoridade para determinado processo sem esses cuida-
dos, não estará delegando, mas sim descuidando de suas respon-
sabilidades como gestor. Para delegar bem, é preciso ainda criar 
um ambiente de colaboração e crescimento. Já o liderado preci-
sa mostrar que pode ir além, demonstrando responsabilidade e 
conhecimento sobre aquele trabalho ou processo. 

Como delegar corretamente?
 É preciso comunicar a tarefa com clareza e assertividade. 

Quanto mais isso acontecer, maior será o êxito. Contextualizar a 
tarefa também é fundamental. O líder deve definir padrões realis-
tas e alcançáveis para medir resultados. Também é necessário dei-
xar claros os limites de autoridade para executar a tarefa. Sem essa 
autoridade, os liderados poderão encontrar dificuldades e ficar sem 
saber de que ponto devem prosseguir e em que limite devem solicitar 
a ajuda de alguém mais experiente. Por fim, o líder deve definir o tipo 
de apoio que os seus liderados irão precisar na execução da tarefa.

Qual o perfil de um líder que delega bem?  
 Ele precisa gerar confiança na equipe, criando um cenário de 

motivação e desafios constantes. Deve levar em conta que há pelo 
menos quatro itens que são sempre passíveis de serem delegados: 
um trabalho de rotina, um processo que tenha questões detalha-
das e sob controle, um trabalho especializado que tem importân-
cia média no desempenho da equipe (nem tão importante, nem 
tão irrelevante) e um trabalho preparatório que serve de base a ati-
vidades subsequentes. O mais importante: delegar é um ato funda-
mental de crescimento profissional, tanto para quem delega, quan-
to para quem recebe a nova responsabilidade. Os dois lados apren-
dem e a equipe toda sai ganhando, quando o processo é bem feito.
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d elegar tarefas pode ser bom para todos na empre-
sa. O gestor consegue sair do dia a dia e se dedicar 
a outros assuntos; o colaborador pode se desen-

volver em novas habilidades e a empresa ganha em pro-
dutividade. Mas o processo nem sempre ocorre de forma 
tranquila. Quem delega precisa conhecer o liderado para 
saber se ele dará conta da tarefa. Deve ainda estar ciente 
de que o resultado final é responsabilidade sua e definir 
parâmetros para medi-lo. Alfredo Castro, sócio-diretor 
da MOT, empresa especializada no desenvolvimento de 
talentos, fala mais sobre os benefícios de delegar. 


