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O conceito de delegação foi muito distorcido  
 
Há muitos anos, quando eu começava minha carreira gerencial, tive a oportunidade de conversar 
longamente com um alto executivo de uma indústria italiana e procurei não perder a oportunidade 
de tirar o máximo de ensinamentos daquela pessoa afável, muito mais experiente do que eu e 
que demonstrava total boa vontade para com o principiante com quem dialogava. Lembro-me 
bastante bem de uma passagem de nossa conversa, em que manifestei minha opinião sobre a 
importância de estar um gerente sempre atento aos acontecimentos, demonstrando para sua 
equipe interesse em tudo o que diz respeito ao trabalho que está sendo feito e atuando 
prontamente sempre que for preciso corrigir desvios e remover obstáculos.  
 
Para ilustrar o que estava dizendo, tentei contar a ele, em portuliano, que os brasileiros usam um 
provérbio, vindo de Portugal, segundo o qual o olho do dono engorda o cavalo. "Ah, si!" , 
respondeu-me ele, "anche in Italia c´é questo proverbio: l´occhio del padrone ingrassa il cavallo". 
Quando demonstrei certa surpresa em ver que aqui e lá ilustra-se o mesmo pensamento com a 
mesma metáfora (o que indica que o provérbio deve ter se originado no tempo do Império 
Romano ou mesmo antes), meu interlocutor aduziu: "Si, perché questa é una verità universale".  
 
Os leitores que me honraram mais de uma vez com alguns minutos de leitura nesta coluna 
certamente já perceberam o destaque que procuro dar a temas que podem ser chamados de 
verdades universais da gestão: a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos, a otimização 
dos processos e das equipes, o compromisso incondicional com os interesses dos clientes, a 
lealdade recíproca entre gerentes e suas equipes, a rapidez na eliminação de problemas que não 
podem ser deixados crescer livremente, o tratamento justo e a motivação das pessoas, a 
inovação, a avaliação realista dos riscos, a rentabilidade, o cumprimento de prazos, a eliminação 
de desperdícios, etc. Ao concentrar meus comentários sobre estes assuntos, tenho em mente dois 
objetivos: o primeiro é realmente reiterar o que não pode ser esquecido e o segundo é emitir 
certo tipo de, digamos, alerta contra os modismos que, vez ou outra, os teóricos criam e 
procuram vender como inovações revolucionárias que substituiriam as verdades antigas.  
 
Hoje, ao escolher como mote o provérbio citado acima, meu objetivo é fazer certas críticas ao 
conceito que vejo ser emitido por alguns consultores a respeito do tema delegação. Não há 
qualquer dúvida de que saber delegar é um dos atributos indispensáveis de um bom gestor. 
Afinal, administrar é obter resultados através de pessoas, na mais clássica definição de gestão. 
Mas, como conseqüência, talvez, da repetição insistente e dogmática desta mensagem por parte 
dos teóricos, os conceitos de delegação e de seu oposto, a centralização, acabaram, a meu ver, 
sendo bastante distorcidos: de um lado, gerentes sentem-se intimidados em intervir em certas 
situações enquanto seus subordinados julgam-se invadidos em suas delegações e não hesitam em 
taxá-los de centralizadores quando o fazem.  
 
Procuremos colocar um pouco de equilíbrio neste quadro. É absolutamente errado um gerente 
tentar fazer diretamente trabalhos operacionais que ele não delega por não confiar na equipe. Mas 
todo gerente tem o direito, quando assim o ditar sua consciência, de colocar em ação o olho do 
dono na execução das atividades por ele delegadas, sem que haja motivos para constrangimentos 
de qualquer das partes. É desnecessário frisar o tato e as boas maneiras com que isto precisa ser 
feito, para evitar melindres e más interpretações, mas ninguém deve abrir mão daquele direito.  
 
Quando o olho do dono atua com moderação, sensibilidade e interesse sincero em colaborar, as 
equipes, quase sempre, sentem-se fortalecidas e não invadidas. É recomendável, aliás, que esta 
visão faça parte de um acordo prévio que os gerentes devem estabelecer com suas equipes: da 
mesma forma que elas podem vir, quando quiserem, pedir seu apoio, eles podem, sempre que 
julgarem necessário, participar da solução de problemas e definir outros rumos em áreas 



anteriormente delegadas. Quando um gerente tiver receio de ser considerado centralizador sugiro 
que ele se lembre do perigo oposto, ou seja, o de ser considerado ausente ou omisso. Quem 
adquirir este hábito certamente preferirá arriscar-se a pecar por comissão...  
 
No final dos anos 60 um delicioso livreto sobre a prática da administração foi publicado nos 
Estados Unidos sob o título "Up the Organization" (em português livro se chamou Viva-Morra a 
Organização), escrito por um bem sucedido executivo chamado Robert Townsend. Desmistificando 
a arte e reduzindo-a às suas verdades mais fundamentais, o autor recomendava, por exemplo, 
que os gerentes ligassem pessoalmente para a própria empresa e verificassem como os clientes 
estavam sendo atendidos por ela. Hoje muitas companhias em todo o mundo estimulam este 
procedimento que, em essência, nada mais é do que o olho do dono zelando pelo cavalo. E de 
outro antigo executivo americano, Harold Geneen, vem um slogan que convém ter sempre em 
mente: "Eu delego mas não abdico".  
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