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Entre tantos desafios que a liderança traz, com certeza um deles e de grande 

impacto é o aprender a delegar.  A delegação em sua etimologia deriva do verbo 

latino delegare, que significa dar algo que legalmente é próprio, algo pelo o qual se 

tem autoridade, dar uma tarefa sua para que outra pessoa execute. 

 

Muitas vezes a seguinte frase está no discurso de gestores: se quer um trabalho 

bem feito, faça você mesmo! Esse tipo de posicionamento não deveria ocorrer, pois 

demonstra uma falta de confiança na equipe sendo esse um dos erros mais 

comuns que prejudicam a delegação. 

 

A delegação passa por um processo de conhecer as habilidades individuais, 

estabelecer vínculos de confiança, trabalhar a autonomia, oportunizar desafios, dar 

credibilidade, incentivar novas maneiras de pensar ou realizar uma tarefa e de 

desenvolvimento e formação do time e da liderança. 

 

O líder que não aprimora a delegação acaba por não desenvolver a autonomia de 

sua equipe. A delegação permite que o líder vá conhecendo melhor o potencial de 

cada integrante. Saber distribuir autoridade dentro do limite da capacidade, de cada 

componente do grupo, é uns dos segredos da boa delegação. 

 

Um erro comum é a incompreensão de que delegar significa se livrar de 

determinada ação, pois delegar é diferente de “delargar”. É importante ressaltar que 

se delega apenas a tarefa e não a responsabilidade. A responsabilidade pela tarefa 

continua sendo do líder.  O que é dado ao delegado é o “empoderamento” para 

executar a tarefa. Nessa linha, se o líder conhece o potencial de sua equipe e sabe 

em que pontos ela precisa ser desenvolvida, ele terá a clareza de como é possível 

delegar dentro da capacidade de cada um. 



 

Não há uma receita pronta para a delegação, muitas vezes é aprendida da pior 

maneira: por tentativa e erro. A reflexão válida é que delegar envolve riscos que 

precisam ser assumidos como forma de crescimento do líder e dos liderados. 
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