
 

 

 

“Síndrome do gestor sobrecarregado” – Melhorando sua capacidade de delegar 

 

Por Julia Cavalheri Tittoto e Matheus Alberto Consoli. 

No artigo anterior da série a “Síndrome do gestor sobrecarregado”, provocamos algumas 

reflexões e propusemos um exercício para auxilia-los a compreender como administrar o vosso 

tempo de forma mais equilibrada. 

Conforme já mencionamos, aprender a delegar tarefas é uma competência primordial para um 

gestor. No livro o Monge e o Executivo, o autor afirma que para ser saudável e próspero, um 

negócio deve apresentar relacionamentos saudáveis, seja com os clientes, com os 

fornecedores, ou com os colaboradores. E ressalta ainda que é papel do líder, além de realizar 

tarefas, construir esses relacionamentos saudáveis. 

Se você, que atua na distribuição de insumos, passa o dia todo atarefado, isso significa que 

coisas importantes para o crescimento do seu negócio, podem estar passando despercebidas. 

Enquanto que, se algumas de suas responsabilidades e tarefas fossem sendo transferidas para 

outra pessoa, você teria mais tempo para se dedicar e dar atenção a estas questões: avaliar se 

os seus clientes, fornecedores e colaboradores estão satisfeitos e, se necessário, traçar 

estratégias junto com eles para melhorias. 

Não há necessidade de delegar todas as suas tarefas de uma vez só, vá transferindo aos 

poucos ao colaborador que você julgar capacitado para assumir essas responsabilidades e que 

seja de sua confiança.  

Após a escolha do colaborador, sugerimos que pegue a lista de tarefas de sua responsabilidade 

no negócio hoje, que você realizou no exercício proposto no artigo anterior, e selecione quais 

delas você poderia delegar a este colaborador a partir de agora. 

Delegar não é simplesmente dizer “Fulano, faça isso!”. Definidas as tarefas a serem 

transferidas, chame o colaborador e explique para ele as tarefas, uma a uma, o que precisa ser 

feito, os resultados esperados, qual a importância delas para empresa e as consequências que 

uma decisão errada pode causar, como você costuma realizar essas atividades, que estratégias 

você adota nas suas negociações, e quando ele deve dar um retorno sobre o que foi feito. 

Outro quesito importante é acompanhar o colaborador no desenvolvimento das tarefas, isso 

não significa ficar o tempo todo no pé dele, cada um tem as suas habilidades e forma de 

resolver as coisas. É recomendável que vocês marquem reuniões periódicas para avaliar o 

andamento e os resultados das tarefas e, se preciso, solucionar alguma dificuldade que ele 

está tendo. Bem como, é relevante que você, como líder, se mostre aberto a conversar com 

ele, sempre que ele estiver com dúvidas.  

 



 

 

Conforme você perceber que o colaborador/sucessor está comprometido e dando conta do 

recado, e se sentir mais seguro e confiante no trabalho dele, pense em novas tarefas que você 

pode transferir, ou para ele, se ele não estiver sobrecarregado de responsabilidades, claro, ou 

para outra pessoa que você enxerga que tem potencial. Pense nisso e continue se 

desenvolvendo! 
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