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Apresentação 

o estudo em ap-reço está djvidido em seis capítulos. , 
, O capítulo 1 é a introdução e. a justificativa 

; da escolha do tema abordado, a importância da área de pes

quisa, os objetivos a atingir com o trabalho, a metodologia 

usada e a definição dos conceitos operacionais. 

Nos capítulos 2, 3 e 4 procuraremos dar uma i

déia do que seja o processo de delegação; sua importância 

para a vida das organizações, os fatores que poderão servi~ 

lhe como obstáculo e; finalmente, como devem-se conduzir os 

dirigentes para obter o máximo do seu uso. 

No capítulo 5 tentaremos mostrar como pode a 

delegação, com uma liderança adequada, promover a formação 

e o desenvolvimento de novos dirigentes; manter uma equipe . \. 
de subordinados mot1vados e mentalmente dispostos a ajudar 

a organização a crescer e desempenhar a máquina administra

tiva - aqui faremos alusão específica ao Poder Executivo 

brasileiro. 

O capítulo 6 é dedicado às conclusões extraí

das do estudo realizado. 
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Capítulo 1. Introdução 

1.1 Justificativa 

o tema escolhido para este trabalho é um dos assuntos mais deba 

tidos nos tratados de organização, e, em consequência, um dos 

mais conhecidos pelos dirigentes. t também um aspecto que mere

ceu grande atenção de quantos discutiram e sistematizaram os es

tudos que finalmente deram origem ao processo de reforma adminis 

trativa no Brasil. 

A maneira como as decisões sao tomadas ,ou seja,o quan 

to centralizada ou descentralizada elas são, pode ter sérias im 

plicações na vida de uma organização. Uma centralização em deter 

minado momento' ou para certa atividade pode ser recomendável ou 

mesmo não surtir efeito. No entanto, com o correr dos t'empos, po 

de acarretar grandes problemas, se não se atentar para o equil! 

brio entre essas duas maneiras de administrar. 

"Por tradição, alguns administradores conser 

vam hábitos e atitudes administrativos incom 

pativeis com o crescimento da organização. 

As sérias responsabilidades que a expansao 

lhes conferiu somam o conjunto de tarefas ro 

tineiras e de significação subalterna que 

continuam a executar por inércia ou inadver 

tência. Não percebem que o progresso em che

fia é qualitativo e não quantitativo.Porque 
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quanto maiores forem as responsabilidades, 

tanto maior o rigor seletivo quanto ao nível 

e a natureza das' decisões. I; 1 

Pouco adiantarão estruturas aprimoradas e manuais espe 

cializados se as reações a uma descentralização de autoridade 

continuru~ patentes ou camufladas. O reconhecimento deste fato, 

por parte dos dirigentes, pode eliminar as causas do mal-estar 

reinante, promover a iniciativa, elevar a motivação e o moral 

dos componentes da organização através da participação de todos 

no processo decisório, fato de ingente significação para o pro

gresso das organizações. Esses fatores estão intimamente liga

dos ã delegação, uma vez que esta é o instrumento-chave da des

centralização de autoridade ou competência. 

"Quando a delegação é encarada como um pro

blema profissional, ou de direção, seu prin

cipal objetivo é fortalecer a organização. 

Esta é quase sempre a razão pela qual uma 

firma adota um programa de delegação ou de 

descentralização. Nestas condições o executi 

vo, visando fortalecer a organização, está 

de boa vontade disposto a: 

1. Procurár talentos inaporveitados en 

tre seus operários. 

2. Ajudar o desenvolvimento destes ta-

lentos no sentido de fortalecer a 
. 2 

firma. " 

1 GOMES DE MATOS, Francisco. Descentralização e delegação de au 
toridade. Revista de Administração de Empresas, Rio de Janeiro-;
Fundação Getulio Vargas, v. 6, n. 19, p. 70, jun. 1966. 

2 LAIRD, Donald A. & LAIRD, Eleonor C. Técnicas de delegar; arte 
de agir por intermédio de outros. 2. ed. Trad. J.G. Morais Fi 
lho, Sao Paulo, Ibrasa, 719657 p. 88-9. 
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Apesar dessas constatações, verifica-se, frequentame~ 

te, que o fracasso ou a ameaça de sobrevivência por parte.de cer 

. tas entidades é motivado pela falta ou má utilização da delega 

çao de autoridade ou competência. Observa-se que ela ainda nao 

constitui prática efetiva na maioria das organizações públicas e 

p~ivadas . 

Em função disto, levantaremos o que existe em torno do 

assunto, tentando uma sistematização de informações que possam 

funcionar como subsídios para ~dministradores que desejam desem 

pernar a máquina administrativa e formar nova equipe de dirigen 

teso 

Nossa pesquisa será voltada exclusivamente para a de~ 

centralização de decisões, ou seja, a delegação de competênciacu 

autoridade. Não nos ateremos a aspectos específicos dentro das 

diversas funções de uma organização - tais como: pessoa, finan

ças, compras, produção - e sim ao aspecto geral das atividades. 

A intenção é a de dar uma contribuição sucinta e objetiva a res-

peito da delegação, suas vantagens, métodos, barreiras, 

tudo aquilo que se relacione com o processo. 

1.2 A importância da área de pesquisa 

enfim , 

Diante do avanço da tecnologia - e em consequência a complexid~ 

de dos negócios, a rapidez das informações, a grande variedade 

de bens e serviços oferecidos, a acirrada luta dos mercados for 

necedores e as exigências cada vez mais diversificadas dos merca 

dos consumidores - não há mais condições para que o administra -

dor público ou privado estabeleça os contatos necessários e tome 

sozinho todas as decisões. Não há lugar para administrações per

sonalistas. 

As organizações como organismos vivos sofrem modifica 
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çoes que no sentido biológico têm conotação natural. t um proce~ 

so que ocorre sob condições normais, ou seja, quando estas não 

o restringem ou inibem. O crescimento pode gerar desequilíbrios 

que a organização deverá enfrentar e corrigir. t necessário, pa

ra garantir sua marcha normal, que ela se adapte às novas condi 

ções impostas, descentralizarldo ou delegando autoridade ou compe 

tência. 

, Para Paulo Reis Vieira, "A cen-traliz.ação e a descentra 

lização devem ser encaradas como conceitos que se complementam, 

não como antítese." 3 Com a dev ida. redução ao nível das organiz~ 
ções, é importante considerar que o "desenvolvimento nacional, 

seja econômico, pOlítico ou mesmo social, está intimamente rela 

cionado com dois importantes conceitos: centralização e descen 

t 1 · -" 1,. ra.lzaçao . 

A descentrali~ação existe quando há sistemática deleg~ 

çao de autoridade no amplo contexto da organização. Nesse caso, 

a tomada de decisão é dirigida em sentido descendente na hie.rar 

quia, de modo que os administr'adores de nível mais baixo, e tal 

vez mesmo empregados no nível de operação, tomem e executem deci 

sões organizacionais. Na gestão centralizada, todas as decisões, 

ou pelo menos as malS impor\antes, são tomadas por um indivíduo 

ou por um grupo. Centralização e descentralização de autoridade 

é questão de medida, cujo valer e extensão dependem de variáveis 

como tipo de atividade e momento histórico. Elas sempre existi 

ram e existirão lado a lado, pois jamais poderemos encontrar or

ganizações totalmente centralizadas ou descentralizadas. 

t indispensável que as organizações atentem para a im

portância de libertar o nível de direção-geral de atividades ro

tineiras. Os gerentes devem utilizar seu tempo em atividades e 

decisõ~s que nenhuma ooutra pessoa possa executar. 

3RE1S VIEIRA, Paulo. Em busca de uma teoria de descentralização; 

uma.análise comparativa em 45 países. Rio de Janeiro, Fundação 
Getu110 Vargas, 1971. p. 2. 

4 Id . ibid. p. 1. 
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"O conceito moder'no de executivo implica co!:!. 

siderá-lo responsável, en.tre outras ,por duas 

atividades, que reputamos fundamentais: inte 

gração de esforços e inovação; . integração, 

no sentido funcional, quando responsável p~: 

la definição e administração de normas e pr~ 

cessos para con~ecução de objetivos comuns; 

no sentido comportamental, quando respons~ 

vel pelo aumento da competência interpessoal 

dos membros de sua equipe, nível de motiva 

çao e satisfação profissional. de seus subor 

dinados;inovação em oposição ã manutenção,p~ 
is cada vez mais o executivo é visto como e 

lemento responsável por mudanças nao-progr~ 

madas, mudanças que realmente trazem 

quências positivas para a organização 

efetivamente nao podem ser delegadas a 

dinados." 5 

conse 

e que 

subor 

A organização que ficar indiferente ou incrédula qua!:!. 

to à veracidade dessas afirmações poderá arcar com sérios probl~ 

mas no futuro, pois "a utilizaçãÇl do tempo de um executivo de al 

·to nível deve ser analisada pelo menos sob dOls prismas: o custo 

de alocação inadequada e as consequências que a organização so

frerá pela inexistência de decisões importantes durante aquele 

período." 6 

A preocupaçao quanto ã utilização adequado do tempo 

tem sido a pedra de toque de trabalhos de estudiosos contempor~ 

neos. Só as sociedades do tipo concentrado, de acordo com a clas 

sificação de Fred W. Riggs, 7 é que não dão o devido valor ao 

5 CONSULTORIA DE CItNCIA SOCIAL APLICADA. Rio de Janeiro. Corno o 
executivo deve utilizar o tempo. Treinamento de Executivos, Rio 
de Janeiro, Programa Nacional de Treinamento de Executivos, v. 2, . 
n. 16, p. 12, abro 1975. 

6 Id. ibid. p. 12. 

7 Classificação feita por Fred W. Riggs respectivamente às socie 
dades concentradas, prismáticas e difratadas: tradicional, tran 
sicional e moderna. 

'"\ r"-: f ' 
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tempo e o consideram inesgotável. Mas as alusões quanto ao me

lhor uso do tempo, que fazemos aqui, são preocupações de ~ocied~ 

des dos tipos: a) prismático, ou sej a, ,em desenvolv imento, como 

é o caso do Brasil, e sobre~udo do b) difratado, que já atingiu 

um grau elevado de desenvolv.imento, mas continua a lutar por con 

servá-lo. 

Cresce dia a dia a atenção que se dedica ao uso cada 

vez mais racional do tempo, pelos responsáveis pela direção de 

qualquer organização, seja ela pública ou privada: 

"Igualmente expressiva da ausência de orien 

tação teleológica no Brasil é a pouca va 

lorização do tempo do adrnin istrador : o qu e 

leva a consumir suas horas de trabalho numa 

série de afazeres que nada mais representam 

que um dinamismo estéril e oco, sem qualquer 

relação com as realizações se impunha concre 

tizar.,,8 

Como podemos observa no 'Brasil, tanto no setor público 

quanto no privado, a direção-geral não dá ao nível inferior o po 

der de decidir. Então, a maior parte dos casos ou processos, de 

pendendo da decisão superior, congestiona o níve~ superior.
9 

8WAHRLICH, Beatriz M. de Souza. Uma·reforma de administração de 
pessoal vinculada ao processo de desenvolvimento nacional) Revis 
ta de Administração PÚblica, Rio de Janeiro, Fundação Getl.!lio Vár 
gas, v. 4, n. 1, p.20, jan/jun.1970. -

9BRASIL. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Reforma 
administrativa: I filosofia básica - princípios fundamentais.II
reforma administrativa e desenvolvimento.Seleçao de trechos de 
pronunclamentos feitos em diferentes oportunidades pelo Mini
tro Hélio Be1trão. /s.l./ Departamento-de Imprensa tJaciona1,lSb7 
p. 35. 
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1.3 Objetivos 

a) Gerais: visa este trabalho estudar um fator que deve merecer 

a.atenção das administrações modernas para que possa~ garantir 

sua expansão e sobrevivência: descentralização de decisões ou de 

legação de competência. 

b) Específicos: como objetivos específicos pretendemos analisar 

aspectos que nos ensejem, ao final do mesmo, apresentar: 

o real significado da delegação; 

- inform~ções sistemáticas que possam orientar de maneira clara 

e direta a conduta dos dirigentes no uso adequado do prúcesso 

de delegação de autoridade; 

- aspectos positivos e negativos da dicotomia centralização e 

descentralização de autoridade; 

- um relato sucinto dos principais entraves ao processo de dele 

gação de autoridade e de como vencê-los; 

- a contribuição da delegação para a formação de novos chefes; 

- o papel da delegação na motivação e na elevação do moral dos 

subqrdinados; 

- a contribuiç.ão da delegação no desemperramento da administra 

ção federal brasileira e na consequente modernização do seu 

serviço público. 

1.4 Metodologia 

Existem duas maneiras de adquirir conhecimentos, ou seja:, 

fontes fundamentais do saber: 

duas 
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- a pesquisa de campo e experimental (pesquisa da realidade); 

- e a pesquisa bibliográfica ou estudo recapitulativo de revisão 

da literatura existente sobre o assunto. 

Em nosso trabalho usaremos a pesquisa bibliográfica, 

através de livro~ e revistas especializadas. 

A respeito de pesquisa bibliográfica, Angelo 

Salvador, em seu livro Métodos e técnicas de pesquisa 

Domingos 

bibl iOí{.r~ 

fica, faz o seguinte comentário: 

"Quando realizada independentemente, pode t~ 

mar a forma de tratados completos ou de estu 

dos monográficos. No primeiro caso a revisão 

bibliográfica estende-se a um campo ~plo do 

saber. No segundo, o estudo recapitulativo 

restringe-se a um tópico bem delimitado do 
. 10 

assunto." 

1.5 Defitiição dos conceitos operacionais 

1. 5.1 Delegação 

A delegação é o ato de transferir poderes a outrem, para a execu 

ção de determinadas tarefas ou encargos. t, pois, usada para ln 

dicar ~ma relação alta~ente individualizada. 

10 SALVADOR , Angelo Domingos. Métodos e técnicas de pesquisa bi 
bliográfica. Porto Alegre, Livr. Sulina Ed., 1970. 
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1.5.2 Descentralização 

Quando se utiliza a delegação sistemática e extensivamente por: 

toda a organização, podemos chamar a este fato de descentraliza 

çao. 

Assim, a descentralização supõe delegaç~o de autorida 

de, porém" esta poderá ser usada por um gerente sem que faça pa~ 

te de um programa de descentralização. 

1.5.3 Autoridade 

No contexto deste trabalho, autoridade significa a parcela de po 

der na qual alguém é investido para tomar decisões, e é delegada 

quando um subordinado é investido de poder por un superior. 

1.5.4 Formação de novos líderes 

Aqui nao nos referimos ã educação formal ou ao treinamento inte 

lectual, mas sobretudo ã formação através da própria experiênci~ 

a qual pode ser mais ou menos valiosa, conforme a atuação dos su 

periores. 
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- 11 -A delegaçao de autoridade, por exemplo, e uma manei-

ra de formar um c'hefe mediante a exp~riência de gerência.· O ge 

rente subordinado que não tem oportunidade de tomar decisões lifi 

portantes não pode desenvolver suas habilidades em tomada de de 

cisões. 

11 Com o mesmo sentido de delegação de autoridade, usaremos os 
termos delegação de competência, de atribuições ou de poderes., 
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Capítulo 2. Processo de delegação 

2.1 Significado e importância 

A delegação "ê um dos fatores dinâmicos, que realmente fazem a 

unidade trabalhar e se desenvolver eficientemente. Há quem faça 

uma imagem caricata da delegação,· mostrando o superior af ortuna 

do, com seus pés em cima da mesa e com seus escravos fazendo to 

do o serviço. Há outros que vêem a delegação de autoridade como 

um jeito de o homem preguiçoso PASSAR A BOLA PARA A FRENTE OU 

TIRAR O CORPO FORA DO SERVIÇO". 12 
O trecho acima rnostl"a de maneil"a clara como a deleg~ 

ção de autoridade é, às vezes, confundida com comportamentos g~ 

renciais que, se fossem verdadeiros, depreciarimn ingentemente 

seu uso. Apesar de ocorrerem imagens negativas como essas,a maio 

ria dos estudos realizados em torno do assunto revela que a dele 

gação de autoridade é a habilidade gerencial mais importante e 

também a mais difícil. Difícil porque envolve seleção cuidadosa 

dos delegados, treinaT.ento detalhado, assim como um considerável 

montante de riscos. Delegar é o ato de realizar objetivos atra 

ves de outras pessoas. Isto significa que o superior transfere 

para o subordinado parte de suas atribuições, acompanhada da ne 

cessãria autoridade para o seu ·desempenho. 

12 PETERS, David. A. Princípios de supervisão. Trad. 
Nogueira, são Paulo, Ed. Atlas, 1972. p. 65. 

Danilo A. 
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A delegação de autoridade é tão significativa para a 

organização como a autoridade para o cargo administrativo Ela 

tem como missão principal dar condições de existência ã organiz~ 
ç~o, uma vez que se torna impossível, quando ela cresce, alguém 

desempenhar, a contendo, tão diferentes at iv idades, como o d~ \ 

monstram René e Pierre G08ue1in: 

"Quanto mais a empresa se diversifica, tanto 

mais se torna impensável que um só home~ se 

ja capaz: 

1. de ser especialista em cada uma das ati 

vidades requeridas para estas funções; 

2. de ter uma memória e uma capacidade de 

assimilação e de síntese suficientes pa 

ra reunir as diferentes atividades c ti 

rar conclusões que lhe permitam traçar 

claramente o caminho da sua empresa." 13 

Portanto, "a: delegação de autoridade tornou -se neces sá 

ria pela natureza da máquina administrativa: o aumento do número 

de empregados, tensões do trabalho e responsabilidades excessi 

vaso Tudo isto levou â criação de uma hierarquia nos níveis de 

autoridade do órgão administrativo, a fim de tornar a açao e a 
, - , f" '1" 14 comunlcaçao entre as partes malS -aCl . 

13 BIZE, Renê & GOGUELIN, Pierre. A "surmenage tl dos· dirigentes. 
Trad. A. B. Frade. Lisboa, Editorial Portico Is.d.1 p. 21. 

14 SALEH AL-SHOBOKSHY. De1egation of authority; its rnycho10í;ica1 
aspects. Trad. Hasan Yasln. PubllC Admlnlstratlon, Rlyadh, Instl 
tute of Pub1ic Administration, v.3, p, 13, Sep. 1968 

-',- í'" 
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As facilidades de comunicação, no entanto, dependem do 

grau de centralização ou descentralização da tomada de decisões, 

na organização. A este respeito, Henry H. Albers se refere da s~ 

guinte maneira: 

"A hierarquia administrativa pode ser encara 

da como uma estrutura de centros de comunica 

ção, através dos quais as informações de de 

cisão e de controle são transmitidas para o 

nível de desempenho. O volume de informações 

que passa por este sistema está intimamente 

relacionado com a extensão em que a tomada 

de decisão é centralizada. As decisões toma 

das no topo da hierarquia. envolvem mais cen 

tros de comunicação do que aquelas origina

das em níveis mais baixos. Muita centraliza 

çao pode facilmente saturar o sistema e obs 

truir o fluxo de informações. Este problema 

ê ampliado com os aumentos no tamanho da es 

trutura administrativa e pode reduzir signi 

ficativamente a velocidade das tomadas de de 

cisão e a capacidade de adaptação a con 

dições operacionais dinâmicas. Outra dificul 

dade ê que as informações são frequentemente 

distorcidas as passarem por um longo labirin 

to de postos hierárquicos." 15 

A delegação é uma maneira de sanar os problemas advin 

dos de uma centralização excessiva e de equilibrar as diferenças 

e as limitações individuais para o melhor desempenho das ativid~ 

des, sendo usada para maior eficácia do resultado e alcançar, pe 

las melhores condições de agente ao qual se fez a outroga de com 

15 ALBERS, Henry H. Princípios de administração. Trad. Fernando 
Hollanda, Rio de Janeiro, Livros Tecnicos e Científicos, 1971. 
v. 1, p. 190. 
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petência. Como observa Franchini, o objetivo da dele8ação nao -e 

apenas deixar o delegante aliviado do exercr~io de parte de suas 

atribuições, mas sobretudo conseguir que estas seJam executadas 
• 16 oportunamente e do melhor modo posslvel. 

A decisão para "descentralizar - e, consequentemente, 

delegar autoridade - é o recurso de que a administração se vale 

tanto para garantir sua sObrevivêncía, quanto para poder expan 

dir sua ação, desenvolvimento pessoal para os compromissos que 

o crescimento implica 11 • 17 

A empresa que se preocupa em delegar autoridade, siste 

maticamente, tem sua visão voltada para o futuro. Ela está fazen 

do previsões para si, em termos de empreendimento e de 

de recursos humanos, 5, 10 e talvez 20 anos à frente. 

Delegação sistemática é.aquela estabelecida de naneira 

programada, deliberada pela cúpula, ou qu~~ quer que represente 

o órgão máximo da entidade, para ser usada até aos mais baixos 

níveis onde existe a informação necessária para as decisões, e 

que dá oportunidade de execução às pessoas experientes em traba 

lhos especializados. 

A delegação moderna, de acordo com Josephs, nao está 

limitada aos dirigentes dos altos escalões. Alcança as cumadas 
. . - 18 malS balXas da organlzaçao. 

f sobretudo importante porque possibilita aos dirigen 

tes fazer melhor uso do seu tempo. Através da delegação eles afas 

tarão os males provenientes da falta de tempo, tais como: deci 

soes apres sadas (que mu i tas vezes não sat isf azem )ou retarda..rIlen·to 

16FRANCHINI, Flamínio. La deleg;azione administrativa .M ilano, 195 O 
p.34. Apud: DUARTE, Clenicio d~ Silva. Delegaçao de competência. 
Revista do Serviço PÚblico,Brasília, DASP.v.108, n.l, p.54 jan. 
abra 1973. 

17GO~ES DE MATOS, Francisco. Descentralização ... Opa cito p.61. 

18JOSEPHS, Ray. Desarrollo de la labor ejecutiva.México, Herrero 
Hermanos Sues, 1962. p .. 104. 
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execu nas decisões ,o participação em reuniões improfícuas ou na 

çao de trabalhos que não competem ao seu nível. Tudo isso gera 

tensão, que, por sua vez, produz perda de tempo, ocasionada pela 

fuga do estado ideal, de tranquilidade, exigido poro este tipo de 

função. 

Henriquez, se referindo ao problema de tensão, comenta 

que há executivos que V1vem em permanente estado de tensão, dei 

xando transparecê-la, ainda que nao diretamente, pela falta de 

d . - h . l"d d . .~. 19 eC1sao, mau- umor, 1mpu SlV1 a e e lffipaC1enC1a. 

f importante uma vigilância constante quanto ã efetiva 

ção do processo por parte das organizações que lutam pela utili 

zação de delegações corretas. 

Há que se distinguir entre delegação real e nominal. t 
comum encontrar-se chefes que se dizem favoráveis ã delegação e 

que chegam mesmo a acreditar que a praticam. Mas, se analisar~os 

o desempenho de seus subordinados observamos que rtlraJnente tomam 

iniciativa e vivem consultando seus superiores. 

Dirigentes que assim procedem estão trabalhando contr-a 

si e contra a sua organização, caindo no círculo daqueles que vi 

vem a clamar por mais tempo, quando eles próprios são os 

sáveis por essa "aparente" falta de tempo. E é bom que 

respo~ 

se diga 

que a maneira como o executivo administra seu tempo ê de grande 

efeito multiplicador, pois o exemplo do superior é valioso para 

o comportamento de seus subordinados. 

2. 2 EleInentos 

o p~ocesso de delegação compreende três elementos: 

19 HENRIQUEZ, Ivan Lansberg. O executivo e seu tempo. IDORT - Ré 
vista Brasileira de Produtividade. Instituto de Organi-z-a-ç-a-o--~R~a
cional do Trabalho, n. 477/478, p. 14, nov./dez. 1971. 
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1. ~esiv,n~~o de tarefas. Parte das atribuições de um dirige~ 

te que ele entrega ao subordinado para executar. 

'2. Transferência de autoridade. Parcela de poder que o dirige~ 

te transfere para o sub~rdinado, a fim de que possa tomar as 

decisões que a execução da tarefa exija. 

3: Exigência de responsabilidade. Obrigação que o subordinado 

tem perante seu superior de executar da melhor maneira possi 

vel a tarefa que lhe foi designada. 

"Na prática, é impossível decompor este pro 

cesso, porque a designação de um tarefa, sem 

a autoridade para a execu-tar, não tem sir;ni. 

ficado, como não o tem a delegação de autori 

dade sem a definição da área sobre a qual o 

poder deve ser usado, além disso, uma vez 

que a responsabilidade não pode ser delega 

da, aquele que a delega não tem outra alter

nativa senão exigir responsabilidade de seus 

subordinados pelo cumprimento de sua obriga 
- ,,2 O çao. 

o último elemento, ou seja, a exigência de responsabi

lidade, dificulta sobremaneira o entendimento rápido e uniforme 
- 21 por parte daqueles que estudam delegaçao. O cerne do problema 

esta na nossa literatura sobre administração que, sendo na sua 

maioria traduzida de autores estrangéiros e importada das mals 

variadas partes do mundo, faz o ~ermo responsabilidade aprese~ 

tar-se com significados diferentes. Além disso, os tradutores in 

terpretam-no cada um ã sua maneira. 

20KOONTZ, Harold & O'DONNELL, Cyril. Principios de administra 
-

ção; uma analise das funções administrativas. 4. ed. Trad. Car 
los Halferrari, Sao Paulo, Atlas, 1972. v.l. p. 71. 
21 ... . ... 

Isto e constatado frequentemente nas salas de aula, em semlna 
rios, conversas informais ou onde quer que o assunto seja aborda 
do. 
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Não raro ouvimos ou lemos sobre delegação de respons~ 

bilidade, tornar alguém responsável, livrar-se de responsabilida 

de. Como se vê, tudo isso leva ã confusão, dificultando o real 

entendimento de delegação. 

A despeito de todos esses mal-entendidos, a essência 

da responsabilidãde é OBRIGAÇÃO, e não tem significado senao 

quando se aplica a uma pessoa. 

Delegar significa outorgar autoridade a outra pessoa 

para realizar determinada tarefa, sem 'que POI' isto deixe o dele 

gante de ser responsável pelo que suceda. Nem sempre o fato 
.. 
e 

entendido como tal. 

"Por vezes encontram-se chefe que pensam que 

um~ vez tenham delegado uma determinada atri 

buição a um subordinado nao mais lhe cabe 

obri.gação (responsabilidade) pela sua adequa 

da execução. Considerando a mesma atitude de 

outro ponto de vista, o subordinado pode 

achar que já que o chefe lhe passou o encar 
22 

go nada mais tem a ver com o assunto. 11 

~ essencial, portªnto, que os dirigentes entendam que 

os membros de uma organização ,em qualquer situação ,estão presos 

a alguém por um vínculo de responsabilidade - que flui de baixo 

para cima - e que não pode, sob hipótese alguma, ser alienado. 

Victor A. Thompson, referindo-se a este assunto, dis 

se: 

22N~v1MAN, William H. Ação administrativa; as técnicas de organi-
zaçao e gerência. Livraria Editora Guanabara Koogan,1964.p.185. 
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"Cada superior controla os subordinados no 

que diz respeito ao cumprimento das instru 

ç5es, tornando-o~ respons~veis pela execuç~o 
das mesmas ou pelos padr5es de execuçao que 

a elas estão associados. Os subordinados sao 

I'espons~veis perante o seu superior (e nln 

guém mais), etc. Deste modo toda autoridade 

vem de cima, sendo derramada por meio de su 

cessivas delegações, enquanto que a respons~ 

bilidade vem de baixo e é devida ao superior 
. hd' . - . ,,23 
lffi lato e a nlnguem malS. 

2.3 Pré-requisitos para a delegação 

-Para o exercício adequado da delegação de autoridade é necp.ssa 

rio que existam algumas condições imprescindíveis, tais como: 

"1. Estrutura orgânica bem definida, com um 

esquema de autoridade onde as relações 

estejam claramente estabelecidas, de mo 

do que cada um saiba qual é a 'sua posi 

çao na empresa. 

2. Descrição, por escrito, de cada cargo, 

com suas atribuições, responsabilidades 

e limites de autoridade (competên 
. ) ,,24 -

Cla • 

O documento em que se encontram essas informações cha 

ma-se manual de organização. ~ composto de organogramas e descr~ 

ç5es de cargo, através dos quais todos saberão o que compete a 

23 . d . - T d tJ:.- B' h' THOMPSON, Vlctor A. Mo erna organlzaçao. ra .v~tor rlnc es. 
Rio de Janeiro, Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento 
+nternacional, 1967. p. 71. 

24 GOMES DE MATOS, Francisco. op. cito p.7l. 
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cada um e qual o seu status na organização. Deve-se dar ampla di 

vulgação a esse documento, entre o pessoal da empresa, para ga 

rantir condições funcionais básicas de um programa, entre as che 

fias, de estÍmulo ã delegação e ao processo decisório. 

Além da existência de uma perfeita infra-estrutura ad 

ministrativa, objetivos, políticas, autoridade e responsabilida

des definidos é importante lebrar que: 

"Para harmonizar convenientemente os esfor 

ços gerais não basta distribuir as tarefas 

por meio de definições de funções bem execu 

tadas, convém igualmente ter certeza de que 

cada um desempenha aquelas, cuja responsabi 

lidade lhe foi confiada. f a cada chefe que 

compete exercer um controle periódico e sis 

temático dos su bord inados nes se sent ido. !l 2 5-

Como vimos, o processo de delegação principia por uma 

clarificação da estrutura da empre~a e das distribuições das ta 

refas, seguindo-se a organização e prática sistemática, para ca 

da chefe, do controle das atividades dos seus subordin~dos . 

o controle 
.. 

indi~spensável de delegação e no processo e 

deve ser feito nao apenas no sentido de detectar erros ou eng~ 

nos, mas também de corrigi-los. Ele 
.. 

efetiva quando so se a corre 
-çao se realiza. 

O dirigente conta com uma gama variadíssima de meJ_OS 

de controle e deverá escolhê-los de acordo com a atividade a ser 

controlada, e poàe exercê-lo através de reuniões com os subordi 

nados, relatórios de execuç~o, quadros estatísticos, visitas e 

controles orçamentários. 

Evidentemente, só se pode estabelecer e exercer contro 

le quando existem objetivos, diretrizes e planos para serem usa 

dos como padrões básicos na apreciação das atividades dos subor 

dinados. 

25 FROISSART,Daniel. Delegar com êxito as responsabilidades.Trad~ 
Eduardo Saló. Lisboa, Editorial Pórtico /s.d./ p. 122. 
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"O controle requer contínuos contatos entre 

superior e subordinado, tanto mais numerosos 

quanto mais complexa for a matéria tratada. 

Decorre disso que o número de subordinados 

que cada dirigente pode, eficazmente, seguir' 

deve ter limite, além do qual o controle 

se torna ineficiente, a atividade não estimu 
.. 2"6" 

lada e, em geral ,os resultados medlocres." 

O controle consiste em examinar' se a função está sendo 

desempenhada tal como foi definida, analisando-se e avaliando-se, 

de maneira objetiva, como o subordinado realiza o'que se espera 

dele. 

Um exame ou controle realizado atentamente poderá le 

vantar fatos de vários tipos: 

"1. Porventura divergências de pontos de vi~ 

ta entre os dois interlocutores. Não -e 

porvável que o subordinado se submeta 

em todos os pormenores às recomendações 

pronunciadas pelo chefe, especialmente 

àqueles em que o superior emitir opin! 

oes subjetivas, insuficientemente apoi~ 

dos nos fatos. Isso constituirá um estí 

mulo para que se torne mais objetivo e 

passe a julgar não a personalidade, mas 

a aptidão do subordinado para obter re 

sultados para a empresa. 

2. O exame atento exporá os pontos fortes 

e fracos do subordinado. 

3. O controle pode fazer surgir insuficiên 

cias rias definições de funções. Convém 

aproveitar o fato para as aperfeiçoar e 

26 Ronchi, Luciano. Organização, métodos e mecanização. são Pau 
lo, Altas, 1968. p. 122. 
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fazê-las, assim, s0breviver.,,27 

Embora a execuçao de um organograma ou de um esboço 

dos deveres administrativos e de normas de controle ajude a fa 

zer a delegação, e o conhecimento dos pr~ncípios de delegação 

forneça uma base para a mesma, certas atitudes pessoais são ~ 

portantes no proc'esso de positivar a delegação, a qual é essenci 

almente um problema de liderança; depende de certos fatores como 

clima gerencial e a vontade de gerentes-chaves'de entregarem au 

toridade e exigir responsabilidade pelo seu cumprimento. 

"Um cliJna favorável para a delegação pode 

existir quando o aspecto de trabalhar em gr~ 

po prevelece na gerência. Isto significa que 

deve haver confiança mútua entre superior e 

subordinado, um senso de interdependência na 

obtenção de metas comuns e um intercâmbio li 

vre de idéias e sugestões. 

O executivo que quer desenvolver efetiva de 

legação deve estabelecer boas relações pe~ 

soais e se dedicar a amplo conhecimento da 

organiz~ção e de seus membros. A delegação 

eficaz está. sem dúvida ligada a uma cuidado-

sa seleção de pessoal, motivação e um grau 

maior a tempo e paciência - isto quando já 

existe a predisposição natural dos gerentes 

f 
.... ,,28 

em azer COlsas atraves de outras pessoas. 

A delegação, portanto, exige, além de outros requisi 

tos, já abordados, a expressão de traços humanos positivos. Da 

cúpula é que se espera o seu maior percentual para incentivar to 

da a organização. 

27 FROISSART, D . 1 °t 1'26 anle . op. Cl . p. 

28 ALLEN, Louis A. Management and organization. 
McGraw-Hill Book Company, 1958. p. 134.e 135. 

New York, 
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liA prática da delegação, todavia, como, a ri 

gor de todas as t~cnicas administrativas, s6 

se tornará realidade pelo exemplo da cúpula. 

Se os altos administradores s~o centralizado 

res, como esperar que as chefias médias acei:. 

tem as recomendações de que deleguem? Com a 

concentração de autoridade os administrado 

res tornam-se irritadiços,'rígidos, extrema 

mente exigentes: exercem controle permanen 

te sobre seus subalternos, cobrando-lhes a 

todo momento ,prov idências e encargos. Nes 

se clima de designações constantes e constan 

te ~ontrole, como pretender estimular a dele 
- 29 gaçao?1I 

29 GOMES DE MATOS, Francisco. op. cito p. 72. 
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Capítulo 3. Barreiras que impedem a delegação 

3.1 O que ê barreira 

O termo barreira é uma "metáfora em psicanálise para designar um 

f . . -. .- ,30 sistema de ensl.VO contra uma motl.vaçao l.ndese]avel. ' 

Nesta parte do nosso trabalho trateremos de alguns obs 

táculos ou barreiras que podem dificultar a delegação, a flin de 

que, conhecendo melhor sua natureza,possam os dirigentes reduzir 

ao máximo seus efeitos danosos. 

A delegação pode parecer ãprimeira vista muito fácil, 

quando se conhece seus metodos, graus, tipos, etc., mas, se se 

considerar que se vai trabalhar com a máquina mais sensível des 

te mundo, a máquina humana, verifica-se que outros· fatores que 

não os formais deverão ser objeto de atenção por parte ·de quem 

se propõe a delegar. Esses fatores nada mais sao do que situa 

ções ou comportamentos que tendem a se transfiórmar em obstáculos 

ou barreiras para a delegação de autoridade. 

3.2 Tipos de barreira 

30 PIERON, Henri. Psicologia. Buenos Aires, Editorial Kapeluz, 
1972. v. 1, p. 54. 

, 

.' r 
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Adotaremos a classificação de Justian G. Longenecker, segundo o 

qual "as barreiras podem ser consideradas como de ordem prática 

d d . 1 ... · ,,31 e e or em pS1CO oglca . 

3.2.1 Barreiras de ordem prática 

~omo barreiras de ordem prática,podemos apontar certas situações 

que contrariam o processo de delegação de autoridade e que, ince 

pendendo do dirigente que deseja delegar, são p-róprias do meio 

em que ele atua. 

O gerente pode-se ver limitado pelos seguintes obs"tâ'cu 

lOs: 

1. Nível de formação e habilidade dos seus subordinados. 

2. Urgência e importância de um projeto. Nesta situação é neces 
... . 

sarlO que o gerente se mantenha pes soalmente e constantcn\en 

te em contato com o trabalho desde seu início até sua conclu 

sao. 

3. Quando o gerente que delega a autoridade depende de um chefe 

que quer detalhes e espera que ele se mantenha em contato 

pessoal e estreito com a m·archa do trabalho em seu departa 

mento. 

Vej'amos a queixa típica de um administrador cujo chefe 

quer detalhes: 

"Encolho-me de medo sempre que ouço que o pr~ 

sidente deseja ver-me. Sei que me vai pergu~ 

31 LONGENECKER, Justian G. Direcci'ôn general; principios y funda 
mentos. Trad. Alfonso Perez, Madrid, Iberico Europea, 1970. p~ 
376 e 377. 
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tar coisas sobre minha operaçao.que ignoro. 

Ele não discute planos e resultados - apenas 

detalhes de operação que sao tão inconsequen 

tes que os desconheç? ou nao quero conhecer. 

Has procuro manter-me informado sobre minú 

cias para que ele nao me julgue estúpida. 

Aliás, desperdiço tanto te~po e me envolvo 

em tantos detalhes com meus subordinados,que 

eles devem pensar que não confio neles. As 

sim, a doença se propaga linha abaixo. 1I32 

4. Falta de uma pOlítica de treinamento visando preparar funcio 

nários para ascender a postos de direção. 

Em semelhante. situação, o que acontece constantemente 

é assumir postos de mando pessoas com grande desequilíbrio entre 

a sua fOl~ação de base e·os conhecimentos que lhes seriam úteis 

como administrador. Consequentemente, essas pessoas, sem a neces 

sária preparação, colocadas .em presença de novos problemas, fra 

quejam, ficam inseguras e apresentam um desempenho cujas caracte 

rísticas são: 

"1. 
... 

O tempo passado em cada ocupaçao e sup~ 

rior ao' tempo necessário, com esforço 

mental intenso e constante. 

2. A tendência para controlar pormenorizad~ 

mente o pessoal administrativo, contabi 

lista e comercial, com receio de ser in 

duzido ao erro, e o nao saber libertar

se do secundário, criam obrigações inú 

teis. 

A gravidade deste mecanismo salta aos 

olhos, o processo que origina não tende 

para um limite estabilizador, mas desen 
... 

volve-se teoricamente sem fim •.. isto e, 

até ao limite da resistência nervosa do 

dirigente." 3 3 

32 BOTtlER, Marvin. La voluntad directiva. Trad. Enrique NUDoz La 
torre, Barcelona, Edi tO!' ';'al Labo!' , lSiL. P .137 . 
33 BIZE, Renê & GOGUELIN, Pierre. op. cito p.23. 

-':,..~-~. -~.-.,.'!' .... 
'. f 
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Comentando esses exemplos de bar'reiras de ordem práti 

ca vemos que: 

o primeiro problema poderá, possivelmente, ser 

do pelo próprio chefe. Se os subordinados apresentam 

removi 
'--

deficiên 

cias e errarn muito, mas são desejosos de aprender, o chefe proc~ 

rará analisar se está delegando adequadamente; em caso afirmati 

vo, deve dedicar tempo e esforço no treinamento dos mesmos. 

O segundo só deve acontecer quando há premência de tem 

po; então, a tendência é aceitar as atitudes e a própria lideran 

ça autocrata. Naturalmente que essas situações devem ser raras, -constituindo, assim, exceçoes a regra . 

. O terceiro caso é o mais difícil de ser resolvido,pois 

que o subordinado não poderá se rebelar contra o superior, a me 

nos que arque com as sanções. Superiores que agem de acordo com 

o exemplo citado constituem uma cerrada barreira ã delegação de 

autoridade. Se são dirigentes de cúpula é ainda mais remota a 

possibilidade de modificação. Ao subordinado só resta duas alter 

nativas: esperar que o tempo remova o problema com as substitui 

çoes naturais, ou deixar que a situação perdure. 

Para o quarto e último exemplo, a teraupêutica tem du 

pIo aspecto. Se a empresa nao se conscientizar dos perigos des 

sa situação, verificados através d?s resultados negativos apr~ 

sentados, a ponto de envidar esforços no sentido de estabelecer 

uma política de treinamento dos seus dirigentes, caberá ao pró 

prio dirigido, se tiver sensibilidade ou humildade para se enqu~ 

drar na situação, promover sua própria formação e aperfeiçoame~ 

to. 

3.2.2 Barreiras de ordem psicológica 
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As maiores barreiras a vencer sâo as psicoI6~ic2s, que atingem 

superiores e subordinados, e sâo, por eles, racionalizadas. são, 

como apresentadas pelos dirigentes, em sua maioria: 

1. Nâo desejar abrir mão, ou seja, entr~gar a menor parcela do 

seu poder de decisâo 

"O gerente pode se achar incapaz de 'entre 

gar'. Ele pode delegar mas. continua a respi

rar tâo perto do p~scoço do seu subordinado 

que torna o trabalho efetivo impossível. Ele 

pode manter um acompanhamento tâo detalhado 

que toda açâo acontece sob um minucioso exa 

me, ou ela pode delegar atribu ições mas con 

tinua a tomas todas as decisões.,,3U-

Os dirigentes podem nâo abrir mão de uma parte de sua 

autoridade pelos seguintes motivos: a) porque não sabe delegar 

ou porque ela dá uma sensaçao de importância; b) porque se con 

sidera muito responsável. 

Comentando a primeira razao, tomemos como base 

nião de Michael Jucius e \oJilliam E. Schlender: 
\. 

a opi: 

"Outros executivos se recusam a delegar, po~ 

que têm sensação de superioridade ao desemp~ 

nharem eles mesmos cargos técnicos. Isto in 

cha seus e&os perante os subordinados. ,,3 5 

Esses executivos acham que sua importância e relevo são· 

menores quandQ o poder de decisão se "entrega" aos que estão sob 

sua direção. 

34 ALLEN, Louis A. op. cito p. 135. 

35 JUCIÚS, Michael & SCHLENDER, William E. Introdução ã adminis 
tração; elementos de ação administrativa. 3. ed. Trad. Auriphebo 
B. Simoes, Sao Paulo, Atlas, 1972. p. 253. 
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Isto acontece, principalmente, quando os dirigentes,a~ 

·tes de alçarem ã condição de mando, foram exeelentes técnicos. 

Assim, eles demoram' ou não conseguem se imbuir do que eXlge a 

sua nova função. 

"Hu i tos executivos não podem esquecer sua e§.. 

pecialidade, e mesmo quando se encontra~ nos 

níveis mais elev'ados da direção nao deixam 

de se imiscuir em produção, em comercializa 

ção, em relações industriais ou em qualquer 

outro campo em que se houvesse formado, mui 
-tas vezes com grande desgosto dos responsa 

velS diretDs e capazes dessas áreas." 3G 

"Uma das mais importantes implicações do pa 

pel focal do executivo como decision maker ~ 

a desvinculação cada vez mais acentuada en 

tre competência técnica e competência adrni 
... . . 37 
nistrativa. " 

t a Henri Fayol que se deve a prl.melra definição de I:~ 

pel do administrador. Segundo sua classificação existem ativida 

des técnicas tais como engenhari~, saGde e outras que nao sao 

consideradas como administrativas; e atividades como plane~ill~E~ 

to, organização, comando, coordenação e controle que são as admi 

nistrativas propriamente ditas. Para o seu desempenho são necos 

sárias certas competências ou capacidades distintas, ou seja, a 

capacidade técnica para as atividades dessa natureza e a adminis 

36 COSSETE, Peter. Mejor uso deI tiempo de los ejecutivos. Admi 
nistración de Empresas, Buenos Aires, Ediciones Contabilidad--Ho 
derna SAIe. T. 3-B, p. 934, mar. 1972-1973. -
37 . - 1 d d" NASCIMENTO, K1eber Tatlnge. A revoluçao conceptua a a mlnlS 
tração: imp1i;:ações para a formulação dos papéis e funções essen 
ciais de um executivo. Revista de Administração Pública, Rio de 
Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, v.6, n.2, p. 16, abr./jun. 
1972. 
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trativa para as atividades desse jaez. A respeito da importância 

de cada uma, Fayol assim se referiu em sua obra Administração ln 

dustrial e geral: 

38 

"Ã medida que alguém' se eleva na escala hie 

rárquica, a importância relativa da capacida 

de administrativa aumenta, enquanto a da ca 

pacidade técnica diminui. . 

A capacidade técniça ê a principal capacid~ 

de dos agentes inferiores da grande empresa 

e a dos chefes da pequena empresa industria~ 

á capacidade administrativa é a principal ca 

pacidade dos grandes chefes. 

A capacidade técnica domina na base da esca 

la hierárquica industrial e a capacidade ad 

ministrativa 'no ápice' " 38 

Com relação ao excesso de responsabilidade, 

"A primeira tarefa de um executivo na deleg~ 

çao de autoridade é sobrepujar sua relutân 

cia em delegá-la, relutância esta engendrada 
\~ 

por seu próprio alto senso de responsabilid~ 

de. Ele reconhece sua responsabilidade peran 

te seu superior, e por isto deveria ser elo 

giado. Com efeito, esta é uma característica 

que se deve procurar nos candidatos a uma 

função administrativa, pois que todos os exe 

cutivos que venceram devem tê-la em alto 

grau ... Todavia, levar esta característica 

a um extremo não é desejavel. A recusa em de 

FAYOL, Henri. Administração industrial e geral. 6. ed. Trad. 
Irene Bojano e Mário de Souza, Sao Paulo, Atlas, 1965. p. 18 e 
22. 
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legar autoridade, por exemplo, eventualmente 

enfrequecerá tanto o executivo como seus su 

bordinados. Ele estará fisicamente incapaz 

de manter o ritmo de fazer tudo'o que tencio 

na. E seus subordinados jamais se aperfeicoa: 
~ -

rão a ponto de se desempenharem como o fazem 
39 

as pessoas competentes." 

Portanto, o alto senso de responsabilidade, ou melhor, 

a preocupação constante de que está ligado a seu superior pela 

obrigação de realizar algo, não deve ser tão ingente a ponto de 

que os subordinados não tenham o direito de desempenhar suas ta 

refas legitimamente através do exercício do seu poder de decisão. 

E o que é pior, o executivo pensando dessa maneira locupleta-se 

e cai em e.staf a. 

2. Outra barreira psicológica com que se defronta a organização 

é a falta de fé ou confiança nos subordinados. 

Esta é uma das raz6es mais. comumente apontadas pelos 

executivos que reagem em delegar, alet';ando que nin~uém sabe fa 

zer as coisas melhor do que eles próprios. E isto é particula~ 
... 

mente verdadeiro se o gerente se fez por si mesmo e e expert na 

.função que dirige. Não é ~aro ouv irmos afirmaç6es como esta: "Es 

tarnos convencidos de que, apesar de tudo, nós os chefes sabe!'1os 

fazer r:lUito melhor e et1 menos tempo do que empregaria o subordi

nado. "40 

Quando o delegado COJ:lete certos erros ou provoca resul 

tados insatisfatórios, o gerente acha que ele facilmente os re 

solveria.E na medida em que ele é bem sucedido ,nas interferências 

que faz, reestimula a sua falta de confiança no subordinado e di 

39 JUCIUS, Michael & SCHLENDER, William E. op. cito p.252 e 253. 

40 MÚTI, Pier Luigi. Como delegar. 2.ed. Trad. 11. Aranciba, r~2 
drid, Ibérico Europea de Ediciones, 1973. p. 20. 
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minui a chance deles aprenderem. Consequentemente, vive a recla 

mar contra a inefici~ncia dos seus subordinados e g~sta horas a 

. fio a cuidar para que o trabalho seja feito certo. 

ta: 

Sobre esta idéia de perfeccionismo Hélio Beltrão comen 

"Se eu" fosse presidente do Banco do Brasil, 

poria uma porção de letreiros ã vista dos 

funcionários e do público com os seguintes 

dizeres: '~permitido errar e aprovar proj~ 

tos imperfeitos'. O medo de errar e a manla 

de perfeccionismo estão paralisando o BrasiL 

Os funcionários são instruídos para que fa 

çam tudo certinho, mesmo que as exigências 

burocráticas atrasem a realização do projeto 

ou do negócio. No entanto, a prioridade no 

Brasil é a da urgência e não a da perfeição. 

Precisamos mais de dinamismo e muito 

de burocracia.,,4l 

menos 

3. O medo é também uma grande barreira psicológica que os diri. 

gentes enfrentam. 

O zelo funcional, tantas vezes apontado, pelos executi 

vos, como o fato mais restritivo à-delegação, nada mais represen 

ta do que um camuflado medo funcional. Esta éa razão mais persu 

asiva pela qual alguns gerentes acham difícil " ent.regar". 

O medo pode-se apresentar sob vários aspectos. O gere~ 

te pode pensar que os subrodinados vão brilhar mais do que ele e 

atrair mais atenção e reconhecimento do que ele próprio. Em ou 

tras palavras, eles vão trabalhar contra o seu serviço e sua po 

sição. Portanto, há o medo de que os subordinados possam se to~ 

nar seus rivais.Alguns reconhecem que há subordinados eficientes 

41 .. -.. - G 1 R f BRASIL. Mlnlsterlo do PlaneJamento e Coordenaçao era. e or 
ma administrativa; I-filosofia básica - princípios fundamentais~ 
lI-reforma administrativa e desenvolvimento. Seleção de trechos 
qe pronunciamentos feitos em diferentes oportunidades pelo Minis 
tro Hélio Beltrão. /s.l./ Departamento de Imprensa Nacional,1967 
p.27. 
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e ativos, que poderiam ocupar posições mais altas se lhes fosse 

dada uma chance. "Daí não delegarem para que estes nao possam se 

igualar ou mesmo substituí-los. Quan"tos. chefes passam anos e aros 

sem tirar um períOdo de férias para impedir que possíveis estre 

las apareçam? Frases como 'esta patenteia~ de maneira clara tal 

temos: "Estamos convencidos de que alguns de nossos subordinados 

são tão bons que conseguiriam levar a cabo a eventual delegação, 

inclusive melhor do que nós. Conclusão: neste caso, delegar equl 
. ~ ~ 42 

valerla a entregar a pa a quem nos devera cavar a cova." 

Esse medo pode estar apoiado numa fraqueza de caráter, 

o que é mais difícil de corrigir, porque se trata de tendências 

mais profundas, ou pode estar associado a um sentimento de inse 

gurança no exercício do poder. Além da insegurança, pode ser re 

flexo do clima da companhia. f difícil para um gerente aceitar o 

slogan "delegue mais e ganhe promoção", se ele sabe que colegas 

seus se colocaram fora da empresa por trazer ã tona gente mais 

capaz que eles. Uma definição clara e objetiva da pOlítica d.e de 

legação, esclarecendo suas consequências e alternativas, poderá 

dlininuir esse medo tão comum e mesmo na~ural. Não é o novo que 

amedronta e sim o desconhecido. Huitas organizações têm desenvol 

vido sistemas de transferências e rodízio que tornam possível co 

locar qualquer subordinado que desponte, sem ameaçar a posição 

do próprio chefe. 

A solução dessas barreiras depende, em grande parte, 

do tipo de supervisão que recebe o gerente em questão. Não é fá 

cil, no entanto, porque, na maioria das vezes, aquele que está 

apresentando tais sintomas de resistência não adm{te, ou nao re 

conhece, a existência desses bloqueios. 

As relações entre superior e subordinado sao bastante 

importantes porque, ao descobrir, o primeiro,as dificuldades que 

enfrenta o subordinado, pOderá ajudá-lo, guiando-o na prática da 

42 MUTI, PieI' Luigi. op. cito p. 21. 

. ..... ~ 
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delegação de autoridade, e reduzindo ou eliminando suas tensões 

e inseguranças. 

3.3 Barreiras apresentadas pelos subordinados 

Nem todos os obstáculos ã delegação se encontram nos chefes. Se 

eles são quese sempre relutantes em conferir a outros a faculda 

de de decidir e de mandar, os subordinados, por outra parte, mui 

tas vezes reagem em receber essa faculdade. 

A hesitação dos subordinados ,seja no nível de gerência 

ou no operacional, tem origem em várias causas: 

1. POdem, os subordinados, não possuir a capacidade necessária. 

Trata-se de escolha inadequada em termos de tipo ou grau de 

delegação, ou por falta de treinamento necessário. O erro de 

ve ser atribuído a quem delegou. 

2. Uns sao acomodados e qu~rem evitar trabalho. 

são por vezes pessoas que estão em cargos que nao lhes' des 

pertam interesse, ou que estão num estágio de vida onde o 

nível de suas aspirações já está bastante diminuido. Eis um 

problema de motivação. t provável que uma mudança de cargo 

acarrete a remoça0 desses desisteresses - se a dificuldade 

estiver no cargo. 

3. O medo de crítica aos resultados fracos. 

Este medo pode surgir pela falta de confiança em si próprio 

ou.em decorrência da má liderança. Alguns executivos nao des 

culpam erros e usam a critica constante como instrumento pa 

ra obter resultados. 
"Eles ignoram que um importante ingrediente na delegação é a 

disposição para permitir ao subordiftado incorrer em um 
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..... 43 
razoavel numero de erros." 

~uando o chefe deseja que o servic;o seja feito unicamente 
... 
a 

sua maneira. 

Muitas vezes essa barreira é atribuída ã preguiça, indolên 

cia ou falta de iniciativa do subordinado. Verifica-se quan

do o delegado, ao apresentar a maneira como tomou certas de 

cisões ou realizou uma determinada tarefa, vê que nao satis 

faz ao seu superior, o qual sempre alega que aquela não ê sua 

maneira preferida. Ou então vive tão vigilante e "colado'!. no 

subordinado que ao menor problema que encontre ele apresenta 

imediatamente a solução. Desse modo, o subordinado val per 

dendo a vontade de tentar resolver por si os problemas,acha~ 

do mais fácil e rápido buscar a resposta com o superior. 

É possível também que o subordinado seja indolente ou sem 

iniciativa. Mas com ,tal tipo de sunervisão, só os de person~ 

lidade muito forte, ou que estejam' tentando sua auto-realiza 

ção é que não se tornarão acomodados. 

"O supervisor que desej a o desenvolv imento de seus subordina 

dos tem de estar disposto a aceitar uma solução que não seja 

a sua própria. Deve tomar cuidado de não dar resposta rápida 
_\. . 

e completa (o que ele e capaz de fazer, devldo a sua experi 

ência) mas estimular seus líderes de grupo a apresentar suas 

soluções, com expressões como: -'o que voce faria', 'o que vo 
..... 44 

ce sugere' " 

5. Falta de confiança no superior. 

Práticas ~esleais, no passado, por parte do superior - favo 

ritismo, jogar um subordinado executivo contra um colega, d~ 

legações imprecisas e outras - podem ser também motivos para 

o subordinado reagir ã delegação. 

43 STAIGER, John G. Hhat cannot be descentralized. In: KOOTZ, 
Harold & O'DONNELL, Cyril. l1anagement, a book of readings. NeH 
York, McGraH-Hill Book Company /s .a.! p. 209. 
44 . . -. d 1 b'l . d d O D' . Para supervlslonar com eXlto e egue responsa 1 1 a e. _____ ,_lr~ 
gente industrial, São Paulo, Publicações Educacionais, V.~, n.?, 
p. 34, mar. 19G4. 

. ' . ··,....·r .... 
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'" . Firialmente como barreiras, particularmente nos nlvelS 

. inferiores, os subordinados podem recusar obrigações de autorida 

de, por n~o desejarem perder privil~gio de antiguidade ou conta 

te:> com amigos habituais. O primeiro problema está relacionado 

com a política da empresa. Se o funcionário, ao ser promovido a: 

supervisor, por qualquer motivo não se adaptar na nova posição, 

volta à posiç~o inicial da função operativa. Poucos, a nao ser 

que estejam bastante seguros do seu potencial, aceitam um risco 

dessa natureza. 

Em síntese, "delegar autoridade e manter os outros re~ 

ponsáveis requer um bom executivo e um bom subordinado. A tese 

do que vem de ser dito é que muito da reação positiva nos subor 

dinados depende e reflete a boa qualidade das habilidades admi

nistrativas do executivo". 45 

45 JUCIUS, Machael & SCHLENDER, Wi11iam E. op. cito p. 261. 
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Capítulo 4. Tornando o processo de delegação efetivo 

4.1 Como delegar 

A partir da definição de delegação e das inúmeras dificuldades 

que poderão obstaculizar o funcionamento correto do processo,su~ 

ge a necessidade de saber que classe de comport~nento se deve 

adotar para fazê-la efetiva. Pelo que se disse sobre a importâ~ 

cia da delegação e das barreiras que a impedem de se concreti 

zar, conclui-se que algumas atitudes contribuem mais que outras 

para obter uma boa delegação. Por exemplo: os problemas orig in~ 

dos pela atitude vacilante dos gerentes em confiar em outras pe~ 

soas comprovam que uma delegação adequada é impossível sem uma 
\ 

alta dosagem de confiança e fé nos subordinados. Além de ter fé 

nos membros da sua equipe e boa vontade para que eles progridam 

através da delegação, o superior deve ser bastante corajoso para 

arriscar sua própria estabilidade em prol da atuação dos subor

dinados. 

Como já dissemos, anteriormente, o superior ao delegar 

parte de sua autoridade para que algum ou alguns de seus dirigi

dos executem certas tarefas, nao fica livre da responsabilidade 

pelo correto desempenho das mesmas. E, em virtude disso, corre o 

risco dê arcar com as consequências de possíveis erros cometidos 

no desempenho dessas tarefas. Mas "o supervisor deve convencer-se 

de que este é o menor preço que tem a pagar pelas vantagens que 
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..' - f' ,46 se obtem mediante uma delegaçao e etlva.' 

A literatura sobre delegação é pródiga em citações dos 

melhores métodos de'delegação. Convém, porém, que se faça uma 

análise crítica na escolha do método a adotar. Divulgando alg~ 

mas dessas contrlbuições, começaremos por inserir sugestões de' 

Marion E. Haynes, aqui traduzidas, que servirão de guia para a 

delegação: 

"1. 

2. 

3. 

4. 

.. 
Delegue pelos resultados, e nao pelo me 

todo a ser usado para executar a tarefa. 

Estabeleça padrões de desempenho para 

medir o obtido com o resultado esperado. 

Dê aos membros da equipe toda informa 

ção relevante sobre a tarefa. 

Delegue apenas a membros qualificados 

da sua equipe. Isto pode significar que 

você vai precisar trinar alguns mem 

bros, preparando-os para delegação futu 

ra. 

5. Estabeleça controles que o alertem para 
~ -. 47 as exceçoes das operaçoes normalS." 

Além desses, podemos l~star outros conselhos, como: 

1. Delegar, sempre que possível, a tarefa 

que mais agrade ao su bord inado . 

2. Fazer delegações pessoais e individuais 

(isto significa que não se deve delegar 

a mesma tarefa para duas pessoas). 

3. Fazer delegações de autoridade específi 

46 BOSTON. HARBRIDGE HOUSE LATIN AHERICA. Notas sobre las funcio 
nes deI gerente. Empresa, Santiago, Instituto Chileno de Adminis 
tración Racional de Empresas, v.13, n.82/85, p.7, feb./mayo 1969 

47 HAY1JES, Harion E. Delegation: key to involvement. Personnel 
Journal, Los Ange1es, The Personnel Journal Inc., v. 53, n. 6, . 
p. 455, June 1974. 
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cas e escritas (de preferência). 
1/ 
"Delegações de autoridade escritas e es 

pecíficas são de grande vali~ para o ad 

ministrador que as receber e para aquele 

que as delega pois dessa forma pode veri! 

ficar facilmente os conflitos ou interfe

rências com outras posições. Poderá tam 

bém distinguir melhor o que. pode e deve 

ser de responsabilidade de um subordi 
48 

nado. ,~' 

Além do tipo específico, a delegação pode ser feitatam 
49 bêm de maneira genérica, e, em qualquer dos dois casos, escri 

ta ou oral. A delegação genérica só é admissível para: a) cargos 

novos, de níveis elevados, e para os quais ainda nao se definiu 

suficientemente a quantidade de autoridade a ser delegada;" b) 

quando o desempenho for se realizar em outras re~iões. Do contr~ 

rio, o subordinado, por estar de certo modo com as mãos "atadas~ 

pOderá deixar de realizar tarefas de importância para a empresa, 

e, o que é mais importante, privado de certa flex ibilidade, não 

terá a oportunidade de se aperfeiçoar . 

48 

. 
4. Deiegar tarefas que estejam de acordo com 

o nível do subordinado e o grau de confi 

ança ex istente. 

5. Deixar clara a delegação. 

1't: geralmente uma boa idéia discutir a 

tarefa com o subordinado antes de mandar 

inicie. ~ preciso - discuta que a L que voce 

o que precisa e que padrões sao importa~ 

tes, - preciso também - perceba e e que voce 

JUCIUS; Michael & SCHLENDER, \·.]illiam E. op. cito p. 72. 
49 - ..-Delegaçoes especlflca sao aquelas em que se detalha o aue se 
deseja; delegação ~enérica é a que deixa mais liberto o ~ubordi 
nado para tomar decisões, porém só pessoas bastante capazes ê 
que deverão recebê-la. 

-;<:-" ·~"""!·l-·' 
, 'f· 



, 6. 

, 

se ele compreendeu ben 
SO lhe pede." 

Delegar gradativamente 

o que 

_. d' 
a ne lca 

subordinados se mostram capazes. 

42 

voce 

que os 

"A prática por estágios progressivos deI 

deJ.egaç~o, cada vez Mais extensa,~ essen 

cial geralmente para nos habilitar ao 

seu emprego eficiente. A escola árdua da 

experiência ê sempre a meihor mestra da 

vida para os alunos que qUlserem apren 

der por ela.,,51 

A delegaç~o na medida adequada evita duas situações p~ 

rigosas e improdutivas: a superdelegaç~o (menos comum) e a subde 

legação (mais comum). 

A superdelegação pode acontecer quando: 

I'. A pessoa não está devidamente treinada, ou seja, a delegação 

aconteceu antes do tempo indicado. 

2. O executivo, "inp;enuamcnte",pensa que,sobrecarregando seus 

subol"'Idinr.t.dos, pode,a partir dali, ficar livre da responsab,i 

lidade pela execução das suas atividades. 

3. são delegadas atividades que. devem ser apenas da competência 

do executivo superior. 

4. são delegadas tarefas diversificadas e urgentes. 

Ao ex~~inar a superdelegação, Raymond O. Loen o faz 

atrav~s do seguinte exemplo: 

"Conheço um empresário que montou um negócio 

bem sucedido, basicamente em torno de si mes 

mo e da sua própria capacidade. Quando che 

gou a hora da aposentadoria, abandonou o pa~ 

co inteiramente. 

Dentro de poucos meses o negócio fracassou 

5 O ., 
G'IVEN JR., Hilliam B. Como diri?,ir a la r;ente; la psicoloSla 

aplicada a la s.olución de los problemas hU:-:lan:>s en los ner;ocios .. 
Hexico, Herrero Hermanos Sues, 19G6. 'D. 102. 
NOTA: o trecho citado foi traduzido pela própria autora desta te 
se. 
51 

LAIRD, Donald &. LAIRD, Eleonor C. op. cit. 

-:-

p. 62. 
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e ele teve de voltar para salvâ~lo. 

Com efeito) delegar em excesso e seus esfor 

ços de delegação não foram bem -sucedidos até 

que os ocupantes da ~dministração de cúpula 

tivessem tempo de se adaptar às suas novas 

responsabilidades. 

Muitos administradores abrem mao quando se 

refere a delegar. Eles colocam seus subordi

nados numa posição de tudo ou nada e depois 

se queixam quando uns poucos sobrev ivem. 

Se você vai delegar, tem de educar .•. 

Treine cada pessoa nas suas novas responsab! 

lidades, e lhe dê algumas semanas ou meses 

no cargo antes de deixá-lo ã vontade. Mesmo 

entãp, você deve ter relatórios e controles 

adequados para que nada de crrtico aconteça 

sem que esteja ciente de quaisquer tendên-
• '" 5 2 Clas negatlvas. 

A subdelegação acontece quando: 

1. O delegante incumbe determinado subordinado da execuçao de 

uma tarefa, mas o traz preso a si, a ponto de não deixá-lo 

livre para tomar qualquer decisão por menor e mais simples 

que seja. 

2. O delegado está constantemente solicitando conselhos ao 

perior por saber que ele deseja o uso dos seus próprios 

todos para a realização do trabalho que havia delegado. 

3. O executivo não se preocupa em selecionar e treinar 

su 
-me 

seus 

subordinados para receber incumbências mais complexas, limi 

tando-se a confiar-lhes apenas pequenas tarefas de rotina. 

52 LOEN, Raymond O. Administl~acão ef icaz. 2. ed. Trad. 
Jorge, Rio de Janeiro, Zahar, i974. p.2l0 e 211. 

Edmond 
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liA falta de confiança não tem muitas vezeE 

fundamento, mas quando ê justificada .verifi 

ca--se por vezes que estes chefes gostam de 

se rodear de mediocres, dos quais se lamen 

tam certamente, mas que aceitam. E, no fun 

do, o que desej am não ê o aborrecerem -se com 

o trabalho e terem o ar de indispensá 
• ?" 53 velS. ' 

4. O chefe não define o que deseja, deixando o subordinado, mui 

tas vezes, às tontas, terminando por aDresentar 

insatisfatórios. 

resul tados 

5. Pequeno número de subordinados ê contemplado com a delegação. 

Para corrigir esses obstáculos, capazes de 

tornar uma delegação insuficiente, ê preciso que o administrador 

tenha em mente que: 

"Delegações nebulosas, delegações parciais, 

pseudo-dele~ações, delegações incoerentes, 

com os resultados previstos, e o excesso de 

zelo de supervisores que se recusam a permi 

tir aos subordinados que usem sua autoridade 

estão entre as muitas insuficiências encon 

tradiças nas delegação de autQridade. Conj~ 

guem-se a estas debilidades subordinados-mal 

adestrados, inaptos, ou mediocres que se di 

rigem a seus che~es para tomar decisões, e 

subordinados'que não aceitam responsabilida 

de, mais a uma ausência de planos, de infor 

mações para planejamento, e incentivos e te 

mos parcialmente explicado o fracasso da de 
- , 54 legaçao. ' 

53 BIZE, René & GOGUELIN, Pierre. op. cito p. 24 

54 KOONTZ, Harold & O'DONNELL, Cyril. op. cito p. 77 
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4.2 Graus de delegação 

Há graus de delegação que vao desde o levantamento de fatos até 
-

a tomada de decisão. Cabe aos administradores, ao delegarem, con 

siderar a natureza do trabalho, a habilidade de quem vai recebê

lo, a importância que representa para a alta administração e o 

tempo disponível para a execução do mesmo. E,em função dessas va 

riáveis, estabelecer medidas de delegação que, constituindo uma 

escala, deverão ser alcançadas gradativamente. W. H. Nesbitt, da 

Westinghouse Corporation, detalhou estes' graus de delegação,por 

nós traduzidos, que o subordinado poderá atingir consecutivamen 

te: 

"1. . Investigue e relate. Você (o dirigente) 

toma a decisão e realiza a ação necessá 

ria. 

2. Investigue e recomende a açao. Você ava 

lia a recomendação, toma a decisão e re 

al~.za a ação. 

3. Investigue e avise de açao que pretende 

realizar. Você avalia a decisão escolhi 

da pela sua equipe e aprova-a ou desa 

prova-:-a. 

4. Investigue, realize a ação e avise da 

ação realizada. Aqui você (o dirigente) 

mostra fé na habilidade de sua equipe, 

mas quer ser avisado do que está aconte 

cendo. 

5. Investigue e realize a ação. 

legação completa e mostra fé 

habilidade de sua equipe." 55 

~ 

Isto e de 

total na 

Conclui-se, do exposto, que a delegação é uma ativida 

de que requer treinamento e cuidado, e, a despeito de certos com 

portamentos gerenciais, não significa abdicação. Sobre a relação 

delegação e abdicação, vejamos a oplnlao de Billy J. Hodge e Her 

55 HAYNES, Marion. op. cito p. 445. 



bept J. lTohnson, aqui traduzjdas: 

"Delegação não deve ser confundida com abdi 

caça0. Abdicar significa dissociar de Sl mes 

mo. Ur:1 administrador não dissocia ele mesno 

quando delega, antes, garante ajuda de seus 

subordinados na realizaç~o de encargos para 

os quais foi des'ignado. Geralmente este en 

cargo requer mais talento e tempo do que UEl. 

administrador dispõe; consequentemente, ele 

precisa recrutar ajuda.,,56 

Outras variáveis que influem no grau de delegaç~o de 

autoridade são: 

1. A situação cultural da organizaç50. Este é um dos fatores 

que af'etam a medida da delegação de autoridade. Há organiz~ 

ções, tradicionalmente democráticas, que permitem que se to 

mem decisões nos níveis mais inferiores da estrutura. Por ou 

tra parte, outras 'há em que o controle e as decisões 

estreitamente centralizados. 

estão 

2. Os tipos de gerentes. A formação e a experiência de cada 

executivo pode determinar também o grau de delegação que 

eles adotam. Uns desconfiam mais ou menos de seus subordina 

dos, não em termos de honestidade, mas pelo receio de que as 

decisões destes não sejam tão boas como as suas. 

3. A importância que cada gerente dá ã delegação. Alguns acei

tam e crêem que ela deve ser usada sempre que preciso.Outros 

simplesmente não conseguem apreciar seu valor e importância. 

Uma outra maneira que reflete o bom senso dos dirige~ 

tes, ao es·tabelecer os graus de delegação, é, antes de convocar 

alguém para realizar uma tarefa, verif icar como a mesma se clas 

sifica, em ordem de importânci~ dentro da sua função de gerente. 

Para identificar corretamente ele poderá classificar seu traba 

lho nas seguintes classes: 

56 HOIX;E, Billy J. & rrOHNSON, Herbert J. Management and 
tional behavior; a multidimensional approach. New York, 
1ey & Sons; 1970. p. 405. 

organiza 
John wI 
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"I. Trabalhos que somente podem ser feitos 

pelo gerente. 

2. Trabalhos que podem ser de~egados tão 

logo haja alguém treinado para executa

los. 

3. Trabalhos que podem ser delegados ime 
diatamente .. ,,5 7 

Os trabalhos que só o gerente pode executar sao aque 

les inerentes ã função de dirigente, como: planejar, organizar, 

comandar, coordenar e controlar. Outras funções que também só ao 

dirigente cabe realizar sao as que envolvem desembolso de dinhei 

ro ou que estão ligadas a problema de pessoal. 

Qua.ndo o gerente identificar algumas tarefas que esta 

realizando, mas que podem ser efetuadas por seus subordinados, 

devem começar a treina-los imediatamente e delegar por graus até 

atingir a delegação total. 

No que se refere às tarefas de rotina, estas podem ser 

delegadas imediatamente, de acordo com o grau de confiança que 

ele tem nos subordinados e a capacidade por estes demonstrada. 

daqueles 

nam a sua 

Agindo dessa maneira, 

ll e l e se libertara da administração rotineira 

e se dedicará a atividades mais importantes 

tais como planejamento a longo prazo, sobra!!.. 

do mais tempo para estabelecer relações com 

outros departamentos e desenvolver seus su 
bordinados.,,58 

E o que é mais importante, o dirigente sái das ffleiras 

que "deixam que a bandeja de entrada ou o relógio defi 
. . - ,,59 contrlbulçao. 

57 HAYNES, Marion. op. cito p."455 e 456. Trad. da autora desta 
tese. 
58 f' ... . . d'" f J Como aumentar a e lcaCla gerenclal. Um lalogo com o Pro. .. 
Reâbin, autor da teoria 3-D. IDORT - Revista Brasileira de Produ 
tividade, são Paulo, Instituto de Organizaçao Nacional do Trahi 
lho. v.42, n.49l/492, p.16,fev. 1973. 
59 Ibid. p. 16. 
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Capítulo 5. Vantagens que se pode auferir com o 

processo de delegação 

5.1 Formar novos dirigentes 

Um dos papéis mais importantes da organização e o de desenvolver 

as aptidões de seus recu~sos humanos a fim de aproveitar os es 

forços dos mesmos na consecução dos seus objetivos e também pro 

porcionar a auto-realização dessas pessoas. 

Tentaremos informar a respeito da importância da dele 

gaçao no processo de formação e desenvolvimento de executivos e 

mostrar as responsabilidades do chefe imediato. Esse desenvolvi , 
men'to constitui o instrumento através do qual a empresa alcança 

a produtividade desejada, a qual não se realiza por meio de fór 

mulas, nem mesmo com o auxílio de máquinas e métodos sofistica 

dos, mas através de homens que representam sua força viva e o fa 

tor responsável pela sua adaptação e,o seu potencial de desenvol 

vimento. 

Em consideração a esses aspectos, a empresa deve-se em 

penhar na formação de seus subovdinados; chefes em exercício ou 

reservas para o futuro. "Uma organização que não seja capaz de 

perpetuar-se falhou. Uma organização, portanto, tem de prover ho 
. h d - d' . . h- ff 6 O ]e, os omens que a po erao lrlglr aman a. 

60 DRUCKER, Peters F. O gerente eficaz. 4. ed. Trad. Jorge For 
tes, Rio de Janeiro, Zahar, 1974. p. 67. 
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5.1.1 A função das" chefias 

A formação técnica dos subordinados pode ser efetuada através de .. -cursos regulares ou de treinamento, promovidos pelo orgao da em 

presa responsável por esta atividade. Esses cursos, no entanto, 

dão apenas o embasamento teórico para a ação futura, mas não dão 

a experiência, tão indispensável, que só o exercício na função 

possibilita. A formação tende a malograr se se substima essa fa 

se essencial, pois é a experiência que molda o produto final. 

liA formação dos chefes não pode tornar-se u 

ma atividade em si própria no seis da empre 

sa, o campo fechado de especialistas.Ela 1n 

tegra-se necessariamente na prática do trab~ 

lho quotidiano, sob um certo modo de comando, 

num certo tipo de organização,utilizando cer 
.. - 61 tos metodos de gestao." 

A chefia, cuja função é supervisar e não objetos e coi 

sas, pode ter seu trabalho considerado como de natureza educa~ 

tiva.Sendo assim,é sua missão o desenvolvimento dos subordina 

dos, porque el~ não só conhece melhor os seus coma"ndos como sabe 

e pode definir de maneira exata o que a organização espera de c~ 

da um. O exercício das atividades do seu setor de trabalho pode 

oferecer ao subordinado inúmeras .ocasiões de se aperfeiçoar e 

desenvolver progressivamente até o limite de suas capacidades. 

1: indispensável que os chefes interiorizem e se conC1 

entizem da responsabilidade que têm de ajudar 62 seus dirigidos 

61.. " .. 
HUGONNIER, Rene. Formar chefes: promover os homens. Lisboa, Po~ 

tico /s.a./ p. 112. 
62 F · - d'f 1 . d d . 1 1zemos questao e gr1 ar a pa avra aJu ar, para e1xar c aro 
que não podemos pretender que a empresa possa responsabiliar- s~ 
pelo desenvolvimento de alguém, isto porque o desenvolvimento e 
sempre pessoal. 

~,.~."..., 

.< 

" 

,.-
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a se prepararem para os encargos atuais e sobretudo os de " ama

nhã" que podera vir a ser uma posição importante de direção. Esta 

responsabilidade é árdua, mais está intrínseca no dever do car 

go. 

Desde que haja a infra-estrutura necessária:satisfação 

das necessidades básicas. Habilidade; motivação e esforço do su 

bordinado, é possível a uma organização propor~ionar o desenvol 

vimento sistemático de seus chefes. Um dos aspectos relevantes 

na pormoção desse desenvolvimento, além de uma clara definição 

das atribuições de cada elemento e das boas relações entre supe

rior e subordinado, é a estrutura organizacional da empresa.Ne 

nhum chefe poderá conseguir, por mais bem intencionado que seja, 

criar os gerentes de amanhã, se a organização for excessivamente 

centralizada. Uma estrutura dessa natureza limita o crescimento 

e o aperfeiçoamento dos recursos humanos, porque "cerceia ao dir,!. 

gente individual as oportunidades de assumir responsabilidades , 
- . - ,,63 de experimentar ide ias novas. de fazer apreclaçoes. 

Ao contrário, quando existe na organização uma verda 

deira política de descentralização, os superiores poderão desen 

volver, treinar e experimen\ar um número suficiente de chefes p~ 

ra o futuro. A ocasião e os meios de fornecer aos seus subordina 

dos direitos e condições de progredir profissionalmente é dada 

pelo chefe, através da prática corrente de uma delegação efeti 

va, um modo diferente de dar ao.s empregados oportunidades para 

que eles mostrem o que sabem e o que são capazes de fazer. 

A prática da delegação é também excelente instrumen 

to de treinamento, porque fornece ao superior a medida exata das 

condições dos subordinados, no desempenho de atividades mais com 

plexas, pondo em evidência as lacunas de conhecimento, os probl~ 

mas de 1nsegurança e timidez, porventura existentes, permitindo 

a necessária correção através de ap?io e orientação. f na prát,!. 

ca da decisão, fator essencial em qualquer função de comando,que 

o subordinado deve ser treinado; cedo ele deixará a tutela do su 

perior e prescindirá de instruções detalhadas. 

63 
McGREGOR, Douglas. Os aspectos humanos da empresa.Lisboa,Clá~ 

sica /s.D./p.264. 
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"Tem-se dito que o teste de um bom adminis 

trador é o que acontece quando ele está fora 

do departamento.Se seus homens foram bem 

treinados, tudo corre suavemente a ponto de 

não se sentir a sua ausência. Mesmo onde e

xiste um departamento formal de treinamento 

na organização, o treinamento de maior valor 

ainda vem do chefe imediato, pois é ele quem 

porporciona as diretrizes locais sobre o que 
- f· 1164 deve e o que nao deve ser elto. 

A delegaç~o oferece benefIcios reciprocos.Os subordi 

nados poderão desenvolver sua capacidade profissional e atingir 

a auto-realização. Os chefes, por sua vez, se beneficiarão em vá 

rios sentidos ao praticar a delegação como meio de treinillnento e 

formação de seus liderados. Além de se libertarem progressivame~ 

te de múltiplas questões que o absorviam até então, afastando-os 

muitas vezes dos aspectos essenciais de suas funções e dos pr~ 

blemas do futuro, a ação que exercem junto aos seus subordinados 

exige-lhes um esforço também de aprendizagffin no pIas das atitu 

des, métodos e hábitos. Comô consequência, ainda, do emprego da 

delegação, poderá dispor de um"a equipe de pessoas que, por sua 

experiência em atividades mais complexas, estará a qualquer hora 

apta a resolver problemas que envolvam maior responsabilidade. 

O administrador que procura aproveitar ao máximo as 

aptidões de seus subordinados e explorar suas potencialidades, 

fazendo uso constante da delegação, está-se poupando a fazer 

observações como esta: 

64 

"Para que diabo estão eles aqui?" 

Esta exclamação explodiu de um vice-preside~ 

te que muito cioso por não ficar atrás no 

cumprimento de seus deveres surpreende-se 

SAYLES, Leonard & STRAUSS, George. Comportamento humano nas 
organizações. Trad. Hugo Benatti Junior, Sao Paulo,1969. p.205. 
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como falham seus subrodinados na hora de sua 

maior necessidade. Fosse capaz de responder 

, ã sua própria pergunta, e ele teria percebi 

do que seus subrodinados estariam ali se Thes 

houvessem sido delegadas responsabilida- , 
des.,,65 

A literatura sobre adminis'tração é abundante na ci ta-
-.çao de pesquisas realizadas com o fito de encontrar as origens 

seguir 

formação 

do desempenho eficaz de chefes de sucesso. O exemplo a 

destaca a importância da atuação do chefe imediato na 

dos futuros dirigentes. 

"A General Eletric fez entrevistar, por um 

grupo de especialistas independentes, treze~ 

tos dos seus quadros superiores,reconhecidos 

pelo êxito na sua carreira. Foi-lhes pergu~ 

tado especialmente o seguinte: 

- Qual o fator que, na sua opinião, desempe 

nhou o papel mais importante na sua forma 

ção? 

- Entre as iniciativas da companhia, qual a 

que mais ajudou ou impediu o seu desenvolvi 

mento? 

90% das respostas foram: 

'Formei-me realmente no meu papel de dirige~ 

te quando trabalhava sob as ordens de tal 

pessoa, em tal função.' 

Somente 10% dos dirigentes atribuíram uma im 

portância maior aos estudos feitos, a cursos 

especiais, ã rotação de funções, etc. 1I66 

Logo, nao é sem sentido que encontramos constantemente 

nos estudos sobre treinamento de subordinados conselhos como os 

que se seguem: 

65 U - . . - . RIS, Auren. Novas tecnlcas de dlreçao. Trad. Joaqul.ffi Gerva 
sio de Figueiredo, 3.ed. Sao Paulo. Ibrasa, 1972. p.133. 
66 H ... . UGONNIER, Rene. op. Clt. p. 116. 
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"1. Delegue poderes tanto quanto pos síve1. 

Desde que seus funcionários sejam comp~ 

tentes e ambiciosos, deixe-os encarreg~ 

dos de tantos serviços, de tanta respo~ 

sabi1idade quanto quiserem assumir. 

O desafio frequente motiva os empreg~ 

dos. E a 'realização' é o alimento do 

d . d ~. ,,67 auto esenvo1vlffiento e o eXlto. 

"2. O papel educativo do superior consiste 

em forçar os subordinados a pensar por 

si próprios e tomar decisões dentro de 

limites es-tabe1ecidos. O superior deve 

recusar resolver problemas para seus su 

bordinados. ,,68 

Também é muito importante, ao usar a delegação como 

ihstrumento de treinamento, que o chefe tenha a devida precaução 

de nao delegar apenas para as pessoas já experientes, pois é c1a 

ro que elas já tiveram a oportunidade de serem iniciadas nesse 

treinamento. Ele deve orientar sua atenção para os subordinados 

inexperientes, se bem que os que já se apresentaram com uma boa 

atuação devem ser experim.entados continuamente em tarefas malS 

complexas - mas não unicamente eles. 

f comum observar-se que a primeira inclinação de todo 

chefe 
.. 
e delegar tarefas para aquelas pessoas que ele sabe de an 

temão capazes de desempenhá-las a contento. Deste hábito, no en 

tanto, decorrem problemas como: 

67 - . . -LEVOY, Robert P. Como manter elevados o anlffiO e a motlvaçao 
dos funcionários. IDORT - Revista Brasileira de Produtividade, 
são Paulo, Instituto de Organizaçao Racional do Trabalho, v.42, 
n. 4 97 / 4 9 8, p. 1 7. j u 1 . / ag o. 1 97 3 . 
68' J - B 1 . d . .- . LODI, oao osco. Desenvo Vlffiento e executlvos;a experlencla . 
brasileira. são' Paulo, pioneira, 1968. p. 68. 
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1. Não possibilita a constituição de uma nova equipe 

para atividades mais complexas. 

treinada 

2. Como consequência, fica o executivo' dependendo de poucas pe~ 

soas,cuja tendência é considerarem-se indispensáveis e serem 

requisitadas por outras organizações·,tornando-se, sobretudo, 

muito exigentes. 

3. Criar uma situação desagradável entre os poucos privilegi~ 

dos e os que se sentem preteridos de se autodesenvolver. 

4. Dar a impressão de que o chefe é t.endente a favoritismos, o 

que pode abalar a confiança entre ele e os demais subordina 

dos - fato danoso para o processo de delegação. 

5.2 Elevar a motivação e o moral dos subordinados 

Uma das preocupaçoes centrais de qualquer organização é a de 

tivar seus componentes a trabalharem em prol das suas metas. 

to é verdadeiro, e sobretudo de grande importância, porque 

mo 

Is 
-sao 

lias pessoas' que poem uma empresa em funcion~ 

mento.A maneira pela qual elas sao lideradas 

e administradas contribui para sua disposi:. 

ção e capacidade ou então diminui e prejud~ 

ca essa mesma disposição e capacidade de fa 
·b . - . ·f· . ,,69 zer contrl ulçoes slgnl lcatlvas . 

Os métodos de motivar as pessoas para o trabalho são 

exemplos de cada estilo de liderança em uso. Poderão, dependendo 

do nível de aspiração das pessoas e do momento, pesar positiva 

ou negativamente na vida da organização e de seus membros. 

69 BLAKE, Rob~r! ~. & MOUT9N, Jane Srygley. A estrutura~ão. de 
uma empresa dlnéL'1l1Ca atraves do desénvolvlJnento organlzac2.onal 
do tipo GRID. Trad. Meyer Stilman, Sao Paulo, Edgar Blucher,1972 
p.42. 
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A forma tradicional de motivação dá ênfase ã autorida 

de e, consequentemente, sua ess~ncia ~ a aplicação da vressão. f 
própria da supervisão concentrada no serviço ou liderança auto 

cr-ática,apenas surtindo efeito em épocas de crise ou para pe~ 

soas que ainda e;tejilln no nIvel das necessidades frsicas e de 

segurança - porque para elas não importa o tipo de supervisão ou 

liderança desde que as suas necessidades sejam satisfeitas. 

As necessidades físicas e de segurança "são defensi

vas, impessoais e exprimem-se, em geral, por reivindicações de 

grupo. são 'dolorosas' mas imotivadoras, isto é, a sua não satis 
. f - - ., 70 fação descontenta, mas a sua satls açao nao motlva' . 

Apesar de a maioria das pessoas responder bem a alguma 

pressao, o seu uso em demasia pode levá-las ã frustração e-a rea 

gir de ma~eira que reduza a eficiência da organização na sua ta 

refa principal, que é a produção .. Essas pessoas passarao a prod~ 

zir apenas o trabalho suficiente para livrá-las de serem despedi 

das, mas estarão sempre desmotivadas e com o moral baixo. Esta 

é, portanto, uma técnica que está em declínio, pois, nos tempos 

atuais, as pessoas têm começado a esperar de seus trabalhos mais 

do que pressões e punições. 

Os indivíduos que desejam e se esforçam para se autode 

senvolver tenderão a não aceitar situações como dependência ex 

cessiva, passividade e mínimo controle sobre seu trabalho. 

"O grau de auto-realização se acentuará ã me 

dida que a dependência, a subrodinação e a 

submissão das pessoas decrescem e ã medida 

que seu controle sobre o trabalho que reali 

zam se intensifica e se amplia a perspectiva 
71 temporal." 

70 .. - d -MENESES. Bras. Partlclpaçao' o pessoal na gestao dos proble-
mas humanos da empresa. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇAo PORTU
GUESA DOS DIRETORES E CHEFES DE PESSOAL.4.Lisboa,1970. Participa 
~ão na empresa., p. 43. -. 

1 ARGYRIS, Chris. Personalidade e or~anização; o conflito entre 
o sistema e o individuo. Rio de Janeiro, Agencia Norte-Americana 
para o Desenvolvimento Internacional, 1968. p. 176. . 
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f muito importante que os dirigentes pensem no fato de 

que a liderança nao se faz pela auto~idade, mas pela habilidade 

no seu uso. As qualidades pessoais é que contribuem para torná-:

los líderes. 72 Deste modo, p autoridade supe.rior é um meio para 

ajudar os subordinados a satisfazerem suas necessidades pelo tra 
- 73 balho, e nao uma'ameaça. 

Uma outra maneira de motivar as pessoas para que traba 

lhem, e que constitui o oposto da técnica que acabamos de aludir, 

é o uso da chamada administração higiênica. Esse método parte do 

pressuposto de que altos salários, benefícios adicionais, boas 

condições de trabalho e boa supervisão produzem empregados satis 

feitos, e que er:lpregados satisfeitos trabalham mais arduamente. 

Notemos que todos esses fatores relacionam-se con o ambiente no 

qual o trabalho é executado, mas n~o com o pr6prio trabalho. Se 

gundo Frederick Herzberg, o homem "tende a se realizar en todas 

as áreas de sua vida e o seu trabalho é uma das áreas mais impor 
74 tantes" , mas para se realizar precisa obter não apenas satis 

fação em torno do trabalho, mas sobretudo através dele, ou mals 

precisamente, quando lhe dão ensejo.de exercitar a criatividade, 

progredir na função e ser desafiado constantemente a assumlr 

maiores e malS complexas responsabilidades. 

"Está claro que apesar dos fatores relaciona 

dos com o trabalho e que os que definem o 

contexto do trabalho servirem como metas p~ 

ra o empregado, a natureza das qualidades mo 

tivadoras deases dois fatores é que é essen 

cialmente diferentes. Os fatores do contexto 

do trabalho satisfazem as necessidades do ln 

divíduo por evitar situações desagradáveis no 

trabalho.Em contraste com essa motivação, de 

72 LEAVIT, Harold J. Direção de empresas; psicologia e problemas 
de administração e chefia. 3.ed. Trad. Jane Bouchand Lopes da 
Cruz, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1967. p. 174. 

73 Id. Ibid. p. 133. 

?4 HERZBERG, Frederick et alii. Themotivation to v.JOrk. New York, 
John Hiley& Sons, 1962. p. 114. 
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evitar situaç6es desaBrad~veis,' os fatores 

do trabalho satisfazem as necessidades do ln 
75 

divíduo de auto-realizar-se no trabalho," 

Uma observação que bem caracteriza as aqministraç6es 

que procuram dar ,condições excelentes ao empregado, sem contudo, 

proporcionar meios de autodesenvolvimento e de motivação interi 

or é feita por Chris Argyris, ao comentar sobre as exigências 

das organizações formais: 

"Na verdade, portanto, as organizações estão 

dispostas a pagar altos sal~rios e proporci~ 

nar hierarquia adequada, se os adultos amadu 

recidos aceitarem, durante 8 horas por dia, 

comportarem-se de maneira menos madura," 7 6 

Como vimos, não são apenas as condições boas de traba 

lho que, proporcionam satisfação ao subordinado. A motivação nao 

pode ser apenas resultado de fatores externos, mas produto de 

uma satisfação interior do indívíduo ao realizar algo que lhe 

agrada e que também lhe proporciona o reconhecimento por parte 

de seu superior e de seus companheiros. 

As organizações devem, apesar da dificuldade a que 
, .. 
Ja 

nos referimos, tentar proporcionar aos seus membros a oportunid~ 

de de se realizarem através do trabalho, e, consequentemente, de 

se manterem motivados. Um meio do qual ela pode lançar mão para 

possibilitar essa realização é delegar tarefas cuja execução exi 

ja mais esforço mental e também o exercício da capacidade de to 

mar decisões. 

75 

76 
Id. ibid. p. 114. 

"Descentralização e delegação estão sao as 

maneiras de libertar as pessoas do controle 

rígidO, dando-lhes um certo grau de li 

berdade paramr~r suas próprias atividades, 

assumir suas responsabilidades e mais impor 

ARGYRIS, Chris. op. cito p. 73. 
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tante ainda satisfazer as suas necessidades 
4'. ,,77 

ego~st~cas. 

Para atingir o autodesenvolvimento, os membros da org~ 

nização precisam ter a oportunidade de tentar resolver e comple 

mentar novas e interessantes tarefas. Então eles sentirão que e~~ 

tão progredindo no seu emprego: terão mais variedades de tarefas 

e verão suas funções tornarem-se mais ricas, através do trabalho 

de nível mais elevado. Isso terá considerável efeito positivo so 

bre os empregados, que passarao, em função dessa satisfação, a 

contribuir para a organização e, quem sabe, numa situação que se 

aproxime do ideal, poderá ocorrer um equilíbrio dos interesses 

de auto-realização, tanto da empresa quanto do empregado, fato a 
. - 78 que Bakke e Argyr~s denominaram de "processo de fusao". 

Segundo Chris Argyris, 

"os adultos saudáveis tenderão a obter uma 

expressa0 ótima da personalidade, quando em 

atividade se lhes forem proporcionadas fun 

ções que lhes permitam ser mais ativos do 

que passivos; mais independentes do que de 

pendentes; ter perspectivas temporais malS 

amplas; ocupar posições mais elevadas que a 

de seus pares; ter controle sobre seu mundo 

e expressar muitas de suas aptidões mais pro 

fundas e mais importantes".79 

77 DARR, John W. Motivation and morale: two keys to participati 
on. Personnel Journal, Los Angeles, The Personnel Journel Inc.,
v. 47, n. 6, p. 396, June 1968 

78 PFIFFNER, John M. & SHERWOOD, Frank P. Organização Administra 
tiva. Trad. E. Jacy Monteiro, são Paulo, Bestseller, 1965.p.380~ 

79 ARGYRIS, Chris. op. cito p. 61. 
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A delegação pode ser um meio eficaz de motivação e cl~ 

vaçao do moral, pelo fato de poderem os resultados de uma deleg~ 

. ção serem atribuídos a quem os obteve , constituindo um incentivo 

para os elementos dinâmicos e ambiciosos se superarem a si pró 

prios e fazerem o melhor. Eles tentarão assumir responsabilid~ 

d~s por tarefas que lhes permitam ser cada vez mais reconhecidos 

e premiados, ao mesmo tempo que da~ão à empresa a 

de se desenvolver. 

oportunidade 

Quando falamos a respeito dos subordinados como desej~ 

sos de se auto-realizarem, não nos referimos a todos indistinta 

mente, mas àqueles que, já tendo atingido a maturidade,lutam por 

crescer continuadamente, porque há os que não demonstram nenhum 

interesse em assumir novas e maiores responsabilidades e mesmo 

nao as aceitariam se convocados. 

O estilo de liderança em uso na organização está es 

treitamente ligado ã oportunidade que o subordinado tem de se au 

todesenvolver. Não se pode afirmar categoricamente qual o melhor 

para que a delegação pudesse se expandir. Claro é que ,quando a or 

ganização se propõe a desenvolver um programa sistemático de de 

legação, não pode carrear para as funções de mando passo~s que 

tenham tendências muito diretivas e centralizadoras. A ausência 

de supervisão próxima terá efeito salutar sobre o moral e atitu 

des dos subordinados. Dessa forma, por sua própria natureza, a 

de.scentralização de autoridade cria certos aspectos de liderança 

que sao de grande valor no clL~a de satisfação no trabalho. 

Vejamos o depoimento de um gerente que adota uma super 

visão mais permissiva e voltada para o desenvolvimento e a efici 

ência de seus subordinados do que exclusivamente para a 

çao: 
prod~ 

"Nunca tomo sozinho qualquer decisão. Talvez 

tenha feito umas duas vezes desde que estou 

aqui. Se os empregados conhecem seu serviço, 

acho que devo deixar que tomem decisões. 

Acredito em delegar a tomada de decisões 

não acredito em dizer que 
... 
e assim que 
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tem que ser. ,,80 

Os estudos sobre liderança revelam que não se pode fi 

xar padrões de como liderar, porque iss~ depende de uma série de 

fatores, dos quais três são de consideráv:el importância: 

"1. Fatores relativos ao administrador 

a) seu sistema de valores; 

b) sua confiança nos subordinados; 

c) suas próprias inclinações liderati 

vas; 

d) seus sentimentos de segurança 

situação incerta. 

2. Fatores relativos ao subordinado 

numa 

Em geral, o administrador pode conceder 

maior liberdade aos seus subordinados 

se as seguintes condições essenciais e 

xistirem: 

a) se os subordinados têm uma grande ne 

cessidade de independência; 

b) se os subordinados estão prontos p~ 

ra assumirem a responsabilidade da 
lo, • _ 

tomada de declsao ... ; 

c) se eles estão interessados no probl~ 

ma e sentem que é importante; 

d) se eles compreendem e se identificam 

com os objetivos da organização,etc. 

3. Fatores relativos ã situação 

a) tipo de organização; 

b) eficiência do grupo; 

80 . d - ..-
LlKE~T, Rensls. Novos pa roes de admlnlstraçao. 

tino Pinheiro Junior e Ernesto D'Orsi, Sao Paulo, 
1971. p. 21. 

Trad. Alber 
Pioneira-; 
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c) o problema; 

d) a pressão do.tempo; etc.,,81 

Nos "fatores relat ivos à situação", incluem -se tanto as 

forças internas da organização como as externas relativas ã SOCl 

edade. 

As mudanças sociais que ocorrem na atual década fazem 

com que a liderança eficaz se apresente como tarefa que desafia 

o administrador, exigindo-lhe muita sensibilidade e flexibilida 

de - porque a organização é afetada pelas mudanças que ocorrem 

na sociedade ou no meio externo em que vivem. 

A respeito de uma liderança que satisfaça plenamente 

às exigências existentes, Chris Argyris comenta que ela depende 

de várias condições e qúe não hã,para um líder, uma forma de com 

portamento predeterminado. A escolha deste comportamento faz-se 
82 

de acordo com a situação real no qual ele se encontra. 

Tannenbaum e Schmidt fornecem o quadro que a seguir re 

produzimos, onde se vê o contínuo das variações de comportamento 

do líder, em função da maior ou menor liberdade que ele concede 

ao subordinado na participação da tomada de decisões, e, conse 

quentemente, mostra o maior 'ou menor grau de delegação em deter 

minado momento numa organização~ Esse comportamento é fruto da 

interdependência dos vários fatores que já citamos como determi 

nan-tes do padrão de liderança. 

81 • 
TANNENBAU11, Robert & SCHMIDT, Harren H. How to choose a 1ea 

dership pattern; shou1d a manager be democratic or autocratic 
or something in between? Harvard Business RevievJ, Boston, Ralph 
F. Lewis, v.51, n.3, p. 173,175 e 178, May/June 1973. 

82 ARGYRIS, Chris. op. cito p. 198. 
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5.3 Desemperrar a máquina administrativa - o exemplo 

do Brasil 

63 

Na atual conjuntura, onde o desenvolvimento é a tônica, a neces 

sidade de inovação e de modernização da administração pública 

tornou-se um imperativo para que esta instituição possa alcançar 

os objetivos a que se propõe.Assi~,a modernização da máquina ad 

ministrativa nada mais é do que um ajusta.rr.ento às exigências que 

uma sociedade em crescimento faz ao Estado, cuj a cOJapeCê~lCici. se 

tornou tão ~npla, em função das numerosas e absorventes tarefas 

do poder púhlico, mormente no que se refere a sua acentuada ação 

intervencionista. 

Tais exigências sao decorrentes do desenvolvimento tec 

n'ológico e das pressões sociais e econômicas. 

Sobre o crescimento do Executivo, Themistocles Brandão 

Cavalcanti assevera que ela cresceu, 

"menos pela ambjção do poder do que por uma 

conjuntura decorrente de alguns fatores 1m 

portantes: 

a) a necessidade de ampliação do poder de 

decisão; 

b) a importância do planejamento em todas 

as esferas do governo; 

c) a solicitação cada vez maior de interes 

ses privados e o seu atendimento pelo g~ 

verno; 

d) a importância crescente do comércio in 

ternacional; 

e) a' tran'sformação da empresa e o seu cres 

cimento; 

f) o fenômeno da guerra; 

g) a necessidade de assumir responsabilida 

des urgentes e intransferíveis; 
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h) as dificuldades do processo legisla

tivo; 

i) o surgimento de uma sociedade de mas 

sas com suas pressoes e exig~n 
. 83 
cias." 

E para atender a tudo isso, o que se presencia no mun 

do de hoje é a preocupação dos governos em promover a revisão 

dos seus métodos e instrumentos de trabalho,enfim,de reorganizar 

a sua máquina adminis·trativa. E o Brasil, procurando adequar os 

seus mecanismos administrativos às novas responsabilidades surgi 

das e assumidas, fez, antes do Decreto-Lei n9 200, três investi 

das de reforma administrativa, todas malogradas, uma vez que as 

peque~as mudanças introduzidas representaram apenas fatos espa~ 

sos e insuficientes para mudar o quadro caótico e defasado da or 

ganização do Serviço Público Federal. 

Urna das maiores falhas foi não se atacar o seu mal cro 

nico: a centralização de poder nos escalões mais altos, que en 

torpece e esteriliza todo o organismo administrativo, colocando 

entre o governo e a coletividade urna burocracia asfixiante e iner 

te, representada por uma muralha de processos e dificuldades, 

cuja principal função é distanciar aqueles que decidem dos que 

requerem. 

Em consequência, as operaçoes tornavam-se mais morosas 

e seus custos mais elevados. 

Assim, sem um trabalho sistemático de aperfeiçoamento 

do Serviço PÚblico, ficou a admir.istração superada e em descom 

passo com o progresso do País. Para vencer esses obstáculos e 

promover a modernização do Executivo brasileiro, tornaram-se ne 

cessárias medidas mais enérgicas e racionais que lhe possihUita~ 

sem acompanhar o ritmo das mudanças. Porém, isso significava a 

quebra de hábitos, o que não seria fácil. Mas, o governo, consci 

ente de que deveria haver, o mais rápido possível, uma reconcili 

açao da administração federal com a realidade brasileira, defla 

83 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. A modernização do 
cutivo. Revista de Ciência política, Rio de Janeiro, 
Getúlio Vargas, v. 7, n. 3, p. 120, jul./set. 1973. 

poder exe 
Fundação 
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grou o processo de reforma administrativa para sanar os erros e 

as omissões do passado. 

5.3.1 O Decreto-lei n9 200 e a modernização do 

Poder Executivo Brasileiro 

O Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, que consubsta~ 

cia a reforma administrativa brasileira, foi o dispositivo legal 

de que o governo brasileiro lançou mão para corrigir, através de 

urna reforma geral, as falhas do Serviço PÚblico e, consequente 

mente, promover a modernização do seu Poder Executivo. 

Dois dos principios fundamentais dessa reforma a 

descentralização e a delegação de competência - têm como princi 

paI incumbência provocar a derrocada de uma das práticas rnalS ar 

raigadas e a maior responsável pelo baixo rendimento e descrédi 

to da administração pública - a centralização. 
. . . . - . - 84 Com a lnstltuclonallzaçao da descentrallzaçao, -sera 

feita nos quadros da administração federal urna clara distinção 

entre o nível' de direção e o de execuçao - atravé's da maior dele 

gaçao de autoridade, dos niveis mais altos para os mais baixos. 

Antes da adoção desses princípios, os órgãos de perife 

ria, casuisticos por excelência ,. tinham sua açao t-lhida nos ca 

sos submetidos a sua decisão, mesmo estando mais perto do públi 

co ou dos problemas, porque lhes faltava a autoridade -necessa 

ria. Enquanto isso, o nível central que deveria se ocupar de fi 

xar normas e critérios para disciplinar, orientar e controlar 

as ações dos órgãos periféricos, ficava impedido de exercer es 

sas funções, porque lhe faltava tempo; estava ocupado em solucio 

nar os casos individuais que o nível periférico lhe encaminhava. 

84 Decreto-lei n~ 200, art. 10, §§ 29, 39 e 49. 



66 

• 4". 

Com esses prlnclplos, a reforma teve a preocupaçao de 

dar ao administrador, em todos os níveis, desde o presidente da 

República até o chefe de serviço, a condição necess~ria para rom 

per as barreiras de uma administração obsoleta. 
.. 85 ~ 

O princlpio da delegação de competência, usado como 

instrumento de descentralização, visa acelerar a decisão nos as 
. d" . ..... - 86 suntos de lnteresse o publlCO ou da' proprla admlnlstraçao, e 

,para isso será utilizado na proximidade dos fatos, pessoas ou 

problemas 'a atender. Deste modo, amplia-se a perspectiva de rapi 

dez de ação no Serviço PÚblico, uma vez que os executivos, fica~ 

do livres das tarefas rotineiras e daquelas que, mediante treina 

mento dos dirigidos, poderão ser delegadas, voltarão suas vistas 

para as atividades que só a eles compete decidir.Ao mesmo tempo, 

estarão evitando o engarrafamento de casos que necessitam de de 

cisão e o perigo das comunicações truncadas. 

Isto contribuirá sobremaneira para apagar do Serviço 

PÚblico a imagem negativa de morosidade, descaso e má vontade q1.E 

rotula todo o desempenho da máquina administrativa brasileira. 

T~lbém o art. 173, 87 das Disposições Iniciais do De 

ereto-lei n? 200, está abrindo mais o leque de delegação, desde 

que alguns assuntos referentes a.pessoal poderão ser despachados 

pelos ministros de Estado, mediante delegação do presidente da 

República. 

85 Decreto-lei n? 200, arts. 11 e 12. 

86 Veja Decreto n? 62.460, de 25 de março de 1968, em anexo. 
87 Decreto-lei n? 200, art. 173: "Os atos de provimento de car 
gos públicos ou que determinarem sua vacância, assim como os r~ 
ferentes a pensões, aposentadorias e reformas, serão assinados 
pelo presidente da República ou, mediante delegação deste, pelos 
ministros de Estado, conforme se dispuser em regulamento." 
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5.3.1.1 Outra legislação específica complementar 

Com essas delegações, o presidente transfere para seus ministros 

a.resolução de alguns problemas que, pela sua natureza, nao ne 

cessitam de sua apreciação; significam direitos adquiridos tais 

como: promoção, aposentadoria e pensão; ou direito de requerer, 

a saber: licença para afastamento do País, sem ônus para os co 

fres públicos, e, subretudo, os que dizem respeito apenas a nrre 

resses de servidores do órgão cujo titular recebeu a delegação. 

Convém ressaltar que os assuntos mais importantes lig~ 

dos aos servidores públicos continuam a ser solucionados pela 

Presidência da República e submetidos ao presidente. Entre eles 

podemos citar nomeação, demissão e exoneraçao, que são objeto de 

decretos do Poder Executivo. 

Autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou co 

missão de governo estrangeiro é caso de competência constitucio

nal do presidente da República, autorizada pela Emenda Constitu 
. . . 88 

cional n9 1, de 17 de outubro de 1969. Esta autoriza o presi 

dente a outorgá-las ou delegá-las aos ministros e outras autori 

dades. 

Antes da Emenda, o presidente fez delegação, nesse sen 

tido, ao ministro da Justiça, através do Decreto n9 60.795, de 

19 de junho de 1967, 89 apoiado nos poderes que lh~ conferia o 

art. 83, item 11, parágrafo único da·Constituição. Agindo dessa 

maneira, procurava o chefe do Executivo atender aos ditames da 

reforma administrativa, que clamava por decisões cada vez malS 

rápidas, o que só é possível quando se coloca os problemas sob a 

responsabilidade de quem está mais perto deles. 

88 Veja Emenda Constitucional, em anexo. 

89 Veja texto em anexo. 
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A Emenda em apreço tornou também o processo de deleg~ 

. çao malS fácil, porque suprimiu a exigência de lei para autori 

zar a delegaç~o. Hoje, o presidente da Rep~blica pode outorgar a 

d~legação sem autorizaç~o legislativa. 

Visando sempre acelerar as decisões, a fim de atender,; 

em tempo, problemas do momento, o presidente da Rep~blica baixou 

outros decretos, que tiram da órbita central, ou melhor, de sua 

incumbência, certas atribuições que: 

1. Sendo de natureza e interesse locais, sao melhor resolvidos 

quando delegados a autoridades locais (n~o dispensando, no 

entanto, a supervisão do ministro competente)., como podemos 

exemplificar: 

a) delegaç~o feita ao governador do Território Federal de R~ 

raima para conduzir as medidas administrativas necessári 

as ã constituição,instalação e funcionamento do Banco de 
90 Roraima S.A.; 

b) delegaç~o feita aos governadores dos Territórios Fede!'ais 

de Rondônia e Roraima para constituírem, sob a forma de 

sociedade por ações, de economia mista, as empresas Cen 

trais Elétricas de Rondônia S.A. e Roraima S.A. 91 

2. Por envolverem escolha de pessoas sobre as quais se deve ter 
. . 

conhecimento mais detalhado. Exemplo: 

a) delegação feita ao ministro do Trabalho e Previdência So 

cial para nomear os membros e respectivos suplentes do 

Conselho Superior do Trabalho Marítimo. 92 

Se fosse submetida ao presidente da República a esco 

lha dessas pessoas, talvez ele tivesse dificuldades, pois está 

mais distante das mesmas, e, portanto, demandasse mais tempo, 

contrariando princípios da refonna administrativa. 

90 Decreto n9 63.542, de 5 de novembro de 1968. 

91 Decreto n9 63.777, de 11 de dezembro de 1968. 

92 Decreto n9 60.980, de 10 de julhO de 1967. 
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3. Assuntos que ~ela smplicidade e aspecto rotineiro não devem. 

ocupar tempo do presidente, podendo ser resolvidos pelos m.l 

nistros competentes, como: 

a) autorizar o funcionamento e aprovqr os estatutos sociais 

de sociedades de seguro; 93 

) - . f . - .... 94 b aprovar modl lcaçoes estatutar12s; 

c) aprovar em caráter final os regulamentos das Escolas e 
- f . 95 Centros de Formaçao e Aper elçoamento; 

d) declarar prioritária a importação de eqúipamentos,com vis 

tas ao desenvolvimento do Nordeste e para efeito de isen 
-. 96 çao de lffipOStOS; 

Este ê um assunto que está afeto às áreas de atuação 

dos ininistros do Interior (desenvolvimento reg ional), do Planej~ 

mento e das Finanças, e nada mais racional do que deixar a eles 

a decisão sobre o assunto, o que já é previsto no art. 18 da Lei 

n9 3.692, de 15 de dezembro de 1959. 

e) resolver assuntos ligados a expedição de portarias de ou 

torga e transferência de concessões para distribuição de 

energia; autorizar ampliações e modificações das instala 

ções vinculadas aos serviços públicos de produção, trans 

missão e distribuiçã~ de energia elétrica, etc. 97 

Isto envolve conhecimentos muito específicos do assun 

to, e, sendo o mandatário da Nação o homem repponsável pelos 

grandes contatos e decisões de plano nacional,não deverá dedicar 

grande parte do seu tempo a assuntos dessa natureza, para os 

93 D 1 - f . . . e egaçao elta ao mlnlstro 
vés"do Decreto n9 62.514, de 9 

da Indústria e do Comércio, 
de abril de 1968. 

94 Delegação feita ao ministro dos Transportes através do 
to n9 63.991, de 15 de janeiro de 1969. 

atra 

Decre 

95 Dele8ação feit. 
ronáutica Militar, 
ro de 1968. 

aos ministros da Marinha, do Exército e d. Ae 
.través do Decreto n9 62.104, de 11 de janeI 

96 D 1 - f . . . dI· F d P1 . e egaçao elta aos mlnlstros o nterlor, azen a e aneJa-
mento e Coordenação Geral, através do Decreto n9 62.571, de 19 
de abril de 1968. 

97 Delegação feita ao ministro de Minas e Energia através 
Decreto n9 62.628, de 30 de abril de 1968. 

do 
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quais existem os ministros, cujas funções, de acordo com o que 

reza a Constituição e repete o Decreto-lei n9 200, são ajudar o 

presidente da República no exercício do Poder Executivo. 

Além dos decretos mencionados e que mostram a arranca 

da no processo de descentralização de 

foram postos em vigor pelo presidente 

autoridade, muitos outros 

da República(veja anexos), 

numa demonstração de que uma nova filosofia ad~inistrativa 

introduzida no setor da administração pública federal. 

foi 

De modo geral, esses decretos tiveram como objetivo 

aliviar as atribuições do presidente da República,permitindo-lhe 

dedicar-se a problemas de maior envergadura, como também o aumen 

to da produtividade do setor público, uma vez que é simplificado 

o processo burocrático,. ao ser transferida parte do poder de de 

cisão para os níveis hierárquicos inferiores. 

Como v lffiOS , 

"a reforma pôs termo a uma tendência centra 

lizadorfr q~ese acentuara ao longo dos anos, 

enfraquecendo a autoridade dos ministros de 

Estado, alargando desmesuradamente a área da 

Presidência da República e dificultando o 

efetivo desempenho da função coordenadora 

tão fundamental ã eficácia e ao rendimento 

da atuação administrativa do governo e 

confiança que em sua açao deve depositar 

coletividade". 98 

-a 

a 

98 - -.. A f d •• • DIAS, Jose de Nazare TelXelra. re orma a mlnlstratlva 
1967. Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, 1968. 
(Cadernos de Administração Pública, n. 73). 

de 
p. 98. 

) 
,/ 
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Capítulo 6. Conclusão 

Nas conclusões aqui expressas, procuraremos realçar os aspectos 
, 

mais j~portantes que a delegação apresenta e que vimos de modo 

geral no desenvolvimento deste trabalho. 

6.1 O principal motivo da delegação é a impossibilidade dos che 

fes de tudo fazer, tudo ver, tudo saber, tudo controlar e tudo 

conhecer. 

·6.2 A delegação de autoridade é uma das práticas mais antigas e 

também das mais incompreendidas e evitadas. Antiga, porque nenh~ 

ma organização que tenha crescido prescindiu de seu auxílio. Evi 

tada, porque a cultura político-administrativa, a personalidade 

de alguns chefes, e a tendência para centralização política de 

muitos povos, como podemos observar, na maioria das organizações 

não permitem seu uso, senão em pequenas doses e apenas entre os 

membros do mais elevado escalão. 

6.3 O uso da delegação pode ser de grande valia na administra 

çao de qualquer organização, porém, por si só, ela não rende o 
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qu~ deveria - ~ necess~ria a exist~ncia de uma s~rie de fatores, 

tais como: política definida em favo~ da delegação; estrutura 

'bem projetada; descrições de cargos precisas, claras e objeti~ 

vas; meios de controle plan~jados, para orientar o processo e" 

sobretudo, disposição, por parte dos dirigentes da organização, 

pqra acreditar e confiar na capacidade dos demais. 

6.4 A maioria dos dirigentes se diz adepta da delegação e afir 

ma que a pratica; a realidade, no entanto, revela que ela conti 

nua a ser centralizadora por excel~ncia. Alguns chefes desconhe 

cem ou não se preocupam em conhecer o processo da delegação.Acr~ 

ditam que transferindo o trabalho podem continuar intervindo ne 

le, o que só deve ser feito se absolutamente necess~rio, para ti 

rar dúvidas ou dar conselhos, quando solicitados pelo próprio 

subordinado. 

A liberdade de ação é fator fundamental para que a de 

legação se efetive. Ao delegante ca~e orientar seu delegado, a 

trav~s ,de ordens e instruções, antes do ínício do trabalho, dei 

xando-o à vontade durante a execuçao do mesmo. 

6.5 A falta de delegação ~ tamb~m motivada pela lnsegurança de 

chefes que, com medo de assumir erros e riscos comuns ao proce~ 

so, terminam por incorrer em erro maior: transformar a m~quina 

administrativa num instrumento inerte e estagnado. 

6.6 Como obstáculo ao uso da delegação encontramos tamb~m os 
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chamados símbolos de poder, tão gratificantes a dirigentes cen 

tralizadores. Estes sentem enorme prazer ao serem o centro das 

decisões, quando procurados constantemente e por -apresentarem 

urna mesa cheia de telefones, que não param de tocar em busca de 

conselhos. 

6.7 Por isso delegam mais facilmente as pessoas que sao achie

vement oriented do que power oriented. Os empreendedores, os rea 

lizadores geralmente só se utilizam do poder corno instrumento p~ 

rarealizar os objetivos organizacionais, nunca pelo gosto do po 

der em si. 

6.8 A delegação ainda é frequentemente vista corno urna arma apo~ 

tada contra a própria pessoa, e,em função dessa imagem negativa, 

surgem barreira de toda sorte; as mais comuns são: falta de con 

fiança em si mesmo e nos subordinados; recelO de ver sua impor-

tância diminuída e medo de perder o controle dos negóçios por 

falta de informação. Enquanto pensam assim, ficam suas mesas a

barrotadas de casos sem solução. Ao se verem impossibilitados de 

resolvê-los, tornam-se paralisados, tensos e frustados pelo fra 

casso de uma administração de cunho personalista. 

6.9 O fracasso da delegação pode ser fruto de urna política que 

nao encoraje a chefia a adotá-la, em função da insegurança a que . .. 
e exposta. 

Esclarecimentos sobre as 'vantagens da delegação,bem c~ 

mo estabelecimento de uma política que apag~e o medo que o chefe 
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tem de ser de~tituído de seu posto, em favor de seus subordina

dos, podem aumentar o número dos adeptos e praticantes. da deleg~ 

çao. 

6.10 O uso da delegação só se expandirá quando as chefias renu!!. 

ciarem à vaidade de tudo querer decidir, a admitirem que há pe~ 

soas que, pela proximidade do problema, disponibilidade de tem 

po, experiência, formação e talento, estão mais aptas a decidi 

rem a respeito de um determinado caso. Portanto, a delegação en 

volve mudanças de mentalidade e provoca a libertação da iniciati 

va individual dentro·da administração. 

6.11 A eficiência da delegação depende da maneira como os che 

fes a usam: deve ser gradativa, à medida que as pessoas corres 

pondam às delegações anteriores. O uso indiscriminado e descuida 

do pode redundar em insucesso e, consequentemente,desencorajame~ 

to a sua prática. 

6.12 Uma vez que o superior não pode delegar sua responsabilid~ 

de pelo desempenho das tarefas atribuídas aos subordinados, deve 

munir-se de meios de controle permanente que lhe assegurem que a 

autoridade esteja sendo usada para amparar objetivos e planos da 

sua organização. 

6.13 O exemplo.da cúpula, delegando e estimulando a delegação é . 
indubitavelmente o grande agente multiplicador do processo em to 

da a empresa. Como sabemos,de modo geral, o desempenho dos subor 
... 
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-dinados e, em grande parte, reflexo do comportamento dos chefes. 

6.14 O estilo tradicional de direção, isto é,cenrralizador, não 

p~oporciona, à empresa, condições de competir com as demais e, 

sobretudo, de evoluir. A delegação é o instrumento que pode aJ~ 

dá-la a atingir esse progresso. 

6.15 A empresa cUJas chefias delegam, de modo sistemático, pode -ser mais eficaz, porque se adapta mais depressa que as outras as 

modificações, e também porque, dispondo o chefe de uma equlpe ex 

periente, poderá mais facilmente concretizar suas escolhas e von 

tades. 

6.16 A institucionalização da delegação, em qualquer empresa, 

evita: comunicações truncadas, uma vez que desobstrui os canalS 

de informação; improvisações e, so~retudo, afasta aquele tipo de 

dirigente que pensa ser sua função principal despachar processos 

e receber terceiros, ficando os casos importantes na 

vel fila de espera das soluções. 

interminá 

6.17 A delegação, além de desemperrar a máquina administrativa 

das organizações, é instrumento de fundamental importância na 

formação de substitutos para as chefias atuais. Ao permitir ao 

subordinado tomar consciência de seu valor, desenvolver suas ca 

pacidades e preparar-se para funções futuras, torna-se um meio 

de promover a auto-realização dos indivíduos. Além de fator de 

eficiência, é fator de justiç~_social. 
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6.18 Não se deve supor ou pretender que a delegação elimine to 

dos os problemas de direção das organizações modernas, porém sua 

aplicação permite que o executivo disponha de tempo para os as 

suntos que eXlJam sua atenção e seguramente com maior 

cia. 

eficiên 

6.19 No Brasil, cuj a máquina administrativa federal esteve du 

rante tantos anos emperrada e obsoleta, usou o governo, através 

da reforma administrativa, os princípios "descentralização" e 

"delegação de competência" como forças capazes de sacudir o ma 

rasmo em que se encontrava o seu Serviço Público e de colocá-lo 

em condições de cumprir seus deveres com a coletividade . 

. 
6.20 O Decreto-lei n9 200, a Emenda Constitucional n9 1 e a le 

gislação específica complementar subsequente tiveram' como um de 

seus principais méritos encerrar uma legislação administrativa 
\, 

brasileira que colocava o poder. de decisão nos escalões mais aI 

tos da administração, no centro do organismo administrativo, e 

impedia a delegação. 

6.21 A reforma administrativa brasileira, através do uso da de 

legação de competência, deu mais poderes aos órgãos de execução, 

situados nos vários escalões do Serviço Público Federal, e colo 

cou os órgãos de direção central no seu verdadeiro plano - o das 

altas e importantes decisões. 
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Art. 10. A execução das atividades da Administra 

çao Federal deverá ser amplamente descentralizàda. 

§ 19 A descentralização será posta em prática em 

três planos principais: 

a) dentro dos quadros da Administração Federal, 

distinguindo-se claramente o nível de direção do de execuçao; 

b) da Administração Federal para o das unidades 

federadas quando estejam devidamente aparelhadas e mediante con 

vênio; 

c) da Administração Federal para a órbita priva 

da, mediante contratos ou concessões. 

§ 29 Em cada órgão da Administração Federal, os 

serviços que compõem a estrutura central de direção devem 

necer liberados da rotina d~ execução e das tarefas de mera 

perm~ 

for 

malização de atos administrativos, para que possilln concentra~-se 

nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e contro 

le. 

§ 39 A Administração casuística,assim entendida 

a decisão de casos individuais, compete, em princípio, ao nível 

de execução, especialmente aos serviços de natureza local, que 

estão em contato com os fatos e com o público. 

§ 49 Compete ã estrutura central de direção o es 

tabelecimento das normas, critérios, programas e princípios que 
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os SerVlçOS respons~vcis pela execuç~o s~o ob~igados a respeitar 

na soluç~o dos casos individuais e no desempenho de suas atribui 
-çoes. 

§ 59 Ressalvados os casos de manifesta irnpratic~ 

bilidade ou incoveniência, a execução de programas federais de 

caráter nitidamente local deverá ser' delegada, no todo ou em pa~ 

,te, mediante convênio, aos 6rg~os estaduais ou municipais lncum 

bidos de serviços correspondentes. 

§ 69 Os órgãos federais responsáveis pelos pr~ 

gramas de conservarao a autoridade normativa e exercer~o contro 

le e fiscalização indispensáveis sobre a execução local, condi

cionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos pr~ 

gramas e convênios. 

§ 79 Para melhor desincumbir-se das tarefas de 

pianejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objet~ 

vo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrati 

va, a Administração procurará desobrigar-se da realizaç~o mater~ 

aI de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à ex~ 
cuçao indireta, mediante contrato, desde que não exista,na área, 

iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a 

desempenhar os encargos da execução. 

§ 89 A aplicação desse crit~rio está condiciona 

da, em qualquer caso, aos ditames do interesse público e às con 

veniências da segurança nacional. 
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CAPíTULO IV 

Da Delegação de Competê~cia 

Art. 11. A delegação de competência será utili 

zada como instrumento de descentralização administrativa, com o 

objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, 

situando-se na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a a 

tender. 

Art. 12. ~ facultado ao Presidente da Repúbl.!. 

ca, aos Ministros de Estado e, em geral, às autoridades da Admi 

nistração Federal delegar competência para a prática de atos ad 

ministrativos, conforme se dispuser em regulamento. 

Parágrafo Onico. O ato de delegação indicará 

com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as 

atribuições objeto de delegação. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DAS DISPOSIÇ\)ES INICIAIS 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Art. 173.· Os atos de provimen-to de cargos públ.!. 

cos ou que determinarem sua vac~ncia, assim como os referentes 

a pensses, aposentadorias e reformas, serão assinados pelo Presi 

dente da República ou, mediante delegação deste, pelos Ministros 

de Estado, conforme se dispuser em regulamento. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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· .............................................................. . 
Das atribuições do Presidente da República 

Art. 81. Compete privativamente ao Presidente 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. .. 
Item V. Dispor sobre a estruturação ,atribuições 

e funcionamento dos órgãos da Administração Federal; 

Item VIII. Prover e extinzuir os car30s 

cos federais; 

-b' . pu ~_J_ 

· .............................................................. . 
Item XVIII. Autorizar brasileiros a aceitar pen 

sao, emprego ou comissão de governo estrangeiro. 

Item XXII. Conceder indulto e comutar penas com 

audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 

Parágrafo Único. O Presidente da Repúbiica pode 

rá outorgar ou delegar as atribuições mencionadas nos itens V, 

VIII, primeira parte, XVIII e XXII deste artigo aos Ministros de 

Estado ou a outras autoridades que observarão os limites traça 

dos nas outorgas e delegações. 
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5.3.1.1 Outra legislação específica complementar 

Decreto n9 60 579, de 10 de abril de 1967 

Delega competência ao Hinistro de Estado do Exército 

O Presidente da República, usando das atri 

buições que lhe confere o artigo 83, inciso 11, da Constituição 

do Brasil e tendo em vista a Lei n9 4 448, de 29 de outubro de 

1964, que regula as promoções dos Oficiais do Exército, e o De 

ereto-Lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 

organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para 

a Reforma Administrativa e dá outras providências, decreta: 

Art. 19 ~ delegada ao Ministro de Estado do 

Exército a competência do Poder Executivo para alterar as pre~ 

crições dos itens 4, 5 e 6 do art. 79 da Lei n9 4 448, de 29 de 

outubro de 1964, Lei de Promoções dos Oficiais do Exército, nas 

condições previstas em o § 39 do citado artigo da mencionada Lei 

Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na da 

ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de abril de 1967; 1469 da Inde 

pendência e 799 da República 

A. Costa e Silva 

Aurélio de Lyra Tavares 

.... , 1""" 
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Decreto n9 60 740, de 23 de maio de·1967 

Delega competência aos Ministros de Estado e dirigentes de 

órgãos diretamente subordinados ã Presidência da República 

a despachar em caráter final expedientes de interesse dos 

respectivos servidores. 

o Presidente da República, usando da atribuição 

que lhe confere o artigo 83, inciso 11, da Constituição do Bra 

sil, e de acordo com o disposto nos artigos 11, 12 e 173 do De 

creto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta: 

Art. 19 1: delegada aos t-1inistros de Estado e 

aos dirigentes de órgãos diretamente subordinados à Presidência 

d~ República competência para despachar, obedecidas as disposi 

ções legais e regulamentares, em caráter final, os seguintes as 

suntos, quando referentes a servidor de órgão que lhe seja subor 

dinado: 

a) aposentadoria; 

b) concessão de licença para afastamento do País, 

sem onus para os cofres públicos; 

c) requisição de servidores, inclusive quando 

formulada pelos governos estaduais e municipais; 

d) homologação de aproveitamento ou relotação de 

pessoal disponível ou classificado como mão-de-obra ociosa. 

Art. 29 O Departamento Administrativo do Pesso 

aI Civil prestará toda colaboração aos Ministérios, esclarecendo 

dúvidas que porventura surgirem no exercício das atribuições de 

legadas neste decreto. 
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Art. 39 A portaria ou despacho que consubstanc,i 

ar qualquer um dos atos mencionados neste decreto deverá, 

sua perfeita caracterização, referir-se: 

a) ao dispositivo leeal que o fundamentar; 

para 

b.) ao processe> ou processos que documentam sua 

tramitação; 

c) às autoridades ou aos órgãos que se manifesta 

ramo 

Art. 49 Este decreto entrará em vigor na 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

data 

Brasília, 23 de malO de 1967; 1469 

dência e 799 da República. 

da Indepe~ 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Rademaker Grunewald 

Orlando Geisel 

José de Magalhães Pinto 

Antonio Delfim Netto 

Mario David Andreazza 

Ivo Arzua Pereira 

Tarso Dutra 

Jarbas G. Passarinho 

Márcio de Souza Mello 



Leonel Tavares Miranda de Albuquerque 

José Costa Cavalcanti 

Edmundo de Macedo Soares 

Helio Marcos Penna Beltr~o 

Afonso A. de Lima 

Carlos F. de Simas 
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Decreto n9 60 795, de 1 de junho de 1967 

Delega ao !'1inistro da Justiça as atribuições para autorizar 

brasileiros a aceitar pensão, emprego ou co~issão de Gove~ 

no estrangeiro. 

o Presidente da República, usando das atribui 

ções que lhe confereQ o artigo 83, iteQ 11 e o parágrafo único 

da.Constituição Federal, combinado com o art. 12 do Decreto- lei 

n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, e ainda, 

Considerando que a descentralização é um dos 

princípios fund~,entais a que a Administração Federal deve obede 

cer; 

Considerando que a delegação de competência 
~ 

e 

instrumento eficaz da descentralização administrativa, porque as 

severa maior rapidez e objetividade às decisões, situando-se nas 

proximidades dos fatos, pessoas ou problemas a atender, decreta: 
\. . 

Art. 19 são de~egadas ao Ministro da Justiça a 

tribuições para autorizar brasileiros a aceitar, pensão, emprego 

ou comissão de governo estrangeiro (Constituição, art. 83, item 

XVI). 

Parágrafo Único. As atribuições delegadas neste 

decreto serao executadas mediante portaria do Ministro do EstadQ 

Art. 29 Este decreto entrará em vigor na 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

data 

Brasília, 1 de junho de 1967; 1469 da Indepe~ 

dência e 799 da República 

A. COSTA E SILVA 

Hélio Antonio Scarabôtolo 

Hélio Beltrão 
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Decreto n9 60 980, de 10 de julho dé 1967 

Transfere para o Ministro do Trabalho e Previdência Social, 

por delegação de competência, a faculdade de nomear os mem 

bros e respectivos suplentes do Conselho Superior do Traba 

lho Marítimo. 

o Presidente da República, usando da atribuição 

que lhe confere o parágrado único do artigo 83 da" Constituição 

Federal, combinado com o artigo 12 e seu parágrafo único, do De 

creto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta: 

Art. 19 Fica transferida para o Ministro do Tra 

balho e Previdência Social, por delegação de competência, a fa 

culdade de nomear os membros e respectivos suplentes do Conselho 

Superior do Trabalho M'aritimo, que de conformidade com o art. 99 

da Lei n9 4 589, de 11 de dezembro de 1964, cabia ao Presidente 

da República. 

Art. 29 Fica o Ministro do Trabalho e Previdên 

cia Social autorizado a delegar competência ao Presidente do Con 

selho Superior do Trabalho Marítimo para designar os membros e 

suplentes dos Conselhos Regionais do Trabalho Marítimo. 

Art. 39 O presente decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 10 dejulho de 1967; 1469 da Indepe~ 

dência e 799 da República 

A. Costa e Silva 

Jarbas G. Passàrinho 
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Decreto"n9 61 464, de 4 de outubro de 1967 

Delega competência aos Ministros de Estado da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutíca, para despachar, em caráter fina"l, 

expedientes de interessé dos militares da Marinha de Guer 

ra, do Exército e da Aeronáutica Militar. 

o Presidente da República, usando da atribuição 

que lhe confere o artigo 83, inciso 11, da Constituição e, de 

conformidade com o disposto nos artigos 11, 12 e 173 do Decreto

lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta: 

Art. 19 f delegada aos Ministros de Estado da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica, competência para desp~ 

char, obedecidas e citadas as disposições legais e regulament~ 

res, em caráter final, os seguintes assuntos quando referentes 

aos oficiais e praças, da Márinha de Guerra, do Exército e da 

Aeronáutica Militar, respectivamente: 

I. transferência para a reserva de Capitães ou 

equivalentes e oficiais subalternos; 

11. reforma; 

a) de capitães ou equivalentes e de oficiais su 

balternos da ativa e da reserva remunerada; 

b)de todos os ofici~is da reserva não remunera 

da. 



111. demiss~o, a pedido e por sentença 

em julgado, de capitães ou equivalentes e de oficiais 

·nos; 
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passada 

subal ter 

IV. promoçao post mortem de capit~es ou equiva

lentes e de oficiais subalternos; 

V. concessão de medalhas destinadas a:recompen 

sar bons serviços nilitares, contribuição ao esforço nacional de 

guerra, reconhecer serviços prestados às Forças Armadas e premi 

ar a aplicação aos estudos militares ou à instrução militar, co~ 

forme classificaçã.o contida no Decreto n? 40 555, de 17 de dezem 

bro de 1.953; 

VI. nomeaçao ao primeiro posto de oficiais dos 

diversos Corpos, Quadros e Armas; 

VII. nomeação de capelães militares; 

VIII.melhoria ou retificação de proventos, na 

inatividade, inclusive di~rias de asilado, quando o ato inicial 

não tiver sido regulado por decreto; 

IX. agregaç~o ou r~vers~o de oficiais 

res, capitães ou equivalentes e oficiais subalternos; 

superi~ 

X. transferência de Corpos, Quadros,Arrnas e Ca 

tegorias de capitães ou equivalentes e de "oficiais subalternos; 

XI. designação de militares para comissão no ex 

terior desde que nao acarretem ônus para os cofres" públicos; 

XII. alteração de interstício para ingresso e pro 

moçao nos Quadros de Oficiais de Administração e de Oficiais Es 

pecialistas do Exército. 



Art. 29 Este decreto entrará em vigor na 

de sua publicação. 
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data 

Brasília, 4 de outubro de 1967; 

dência e 799 da República 

\ 
1469 da Indepe!! 

A. COSTA E SILVA 

Augusto Hamann Rademaker Grunewald 

Aurélio de Lyra Tavares 

Márcio de Souza e Mello 
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Decreto n9 62 104, de 11 de j~neiro de 1968 

Delega compet~ncia aos Ministros de.Estado da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica, para aprovar, em caráter final , 

os Regulamentos das Escolas e Centros de Formação e Aperfei 

çoamento, respectivamente, da Marinha de Guerra, do Exérci 

to e da Aeronáutica Militar. 

o Presidente da Rep~blica, usando da atribuição 

que lhe confere o artigo 83, inciso lI, da Constituição e, de 

conformidade com o disP9Sto nos artigos 11, 12 e 174 do Decreto

lei n9 200, de 25 de fevereiro de 19G7, decreta: 

Art ~ 19 . Ê delegada aos t1inistros de Estado da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica competência para 

em caráter final, obedecidas e 'citadas as disposições 

regulamentares, os Regulamentos das Escolas e Centros 

aprovar, 

legais e 

de Forma 

ção e Aperfeiçoamento, respectivamente, da Marinha de Guerra, do 

Exército e da Aeronáutica Militar. 

Art. 29 Este decreto entrará em vigor na 

de sua publicação. 

Brasília, 11 de janeiro de 1968, 1479 da 

pendência e 809 da República 

A. COSTA E SILVA 

Augusto Hamann Rademaker Grunewald 

Aurélio de Lyra Tavares 

Márcio de Souza e M~llo 

data 

Inde 
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Decreto n9 62 460, de 25 de março d~ 1968 

Regulamenta o Capítulo IV, do Título 11, do Decreto-lei n9 

200, de 25 de fevereiro de 1967, referente à delegação de ~ 

competência. 

o Presidente da República, usando da atribuição 

que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constituição, decreta: 

Art. 19 A delegação de competência prevista nos 

artigos 11 e 12 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 

1967,terá.por objetivo acelerar a decisão dos assuntos de inte 

resse do público ou da própria administração. 

Art. 29 O ato de delegação que poderá ser expe

dido a critério da autoridade delegante e revogado a qualquer 

tempo, indicará a autoridade delegada, subordinada ou nao ao de 

tentor da competência, as atribuições objeto da delegação e,qua~ 

do for o caso, o prazo de vigência, que, na omissão,ter-se-á por 

indeterminado. 

Parágrafo Único. O ato de delegação de competê~ 

cia poderá autorizar a subdelegação, ã qual se aplicarão todas 

as disposições relativas ã delegação. 

Art. 39 Ficam homologados os atos de delegação 

de competência expedidos anteriormente a este decreto, que entra 

rá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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Brasrlia, 25 de março de 1968; 1479 da Indepe~ 

dência e 809 da República 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antonio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Rademaker Grunewald 

Aurélio de Lyra Tavares 

José de Magalhães Pinto 

Antonio Delfim Netto 

Mario David Andreazza 

Ivo Arzua Pereira 

Tarso Dutra 

Jarbas G. Passarinho 

Márcio de Souza e Mello 

Leonel Hiranda 

JOsé Costa Cavalcanti 

Edmundo de Macedo Soares 

Hélio Beltrão 

Afonso A. Lima 

Carlos F. de Simas 

·;'I··-fi .... ' 
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Decreto n9 62 514, de 9 de abril di 1968 

Delega competência ao Ministro da Indústria e do Comércio 

para autorizar o funcionamento e aprovar os estatutos SOCl 

ais das sociedades de seguros. 

o Presidente da República, usando da atribuição 

que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constituição, na confo~ 

midade do disposto no Decreto n9 62 460, de 25 de" março de 1968, 

que regulamentou o Capítulo IV, do Título 11, do Decreto-lei n9 

200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta: 

Art. 19 f delegada competência ao Ministro da 

Indústria e do Comércio para autorizar a funcionamento e aprovar 

os estatutos sociais das sociedades de seguros, na forma previ~ 

ta no artigo 34 do Decreto-lei n9 2 063, de 7 de março de 1940. 

Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de 

sua pUblicação,revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 9 de abril de 1968; 1479 da Indepe~ 

dência e 809 da República 

Ao COSTA E SILVA 

Edmundo de Macedo Soares 

Hélio Beltrão 
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Decreto n9 62 571, de 19 de abril de 1968 

Delega compet~ncia ao~ Ministros do Interior, Fazenda e Pla 

nejamento e Coordenaçã~ Geral para declararem prioritários, 

com vistas ao desenvolvimento do Nordeste, as importaç5es 

de equipamentos, referidas no artigo 18 da Lei n9 3 692, de 

15 de dezembro de 1959. 

o Presidente da República, usando da Atribuição 

que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constituição, e na con 

formidade do disposto no Decreto n9 62 460, de 25 de março de 

1968, que regulanentou o Capítulo IV, do Título 11, do Decreto

lei n9 200,de 25 de fevereiro de 1967,decreta: 

Art. 19 Ê delegada compet~ncia aos Ministros do 

Interior, da Fazenda e do Planejamento e Coordenação Geral para, 

em portaria conjunta, declararem prioritárias, com vistas ao de 

senvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção de impostos e 

taxas federais, as importaç5es de equipamentos na forma prevista 

no artigo 18 da Lei n9 3 692, de 15 de dezembro de 1959. 

Art. 29 O presente decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de'abril de 1968; 1479 da Indepe~ 

dência e 809 da República 

A. COSTA E SILVA 

Fernando Ribeiro do Val 

Hélio Beltrão 

Afonso A. Lima 
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Decreto n9 62 628, de 30 de abril de 1968 

Delega competência ao Ministro de Estado das Minas e Ener 

gia e dá outras providências. 

o Presidente da República, usando da atribuição 

que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constituição, e nos ter 

mos dos artigos 11 e 12 do Decreto-lei n9 200, de 25 de feverei 

ro de 1967, combinado com o disposto nos artigos 19 e 29 do De 

ereto n9 62 400, de 25 de março de 1968, decreta: 

Art. 19 Fica delegada ao Ministro de Estado das 

Minas e Energia competência para expedir portarias de outorga e 

t~ansferência de concess5es para distribuição de energia el~tri 

ca, na forma da legislação em vigor, bem como de autorizaç5es p~ 

ra o estabelecimento de usinas termel~tricas, qualquer que seja 

a potência ou destinação da energia gerada. 

Art. 29 Fica delegada ao Ministro de Estado das 

Minas e Energia competência para autorizar as ampliações e modi 

ficações das instalações vinculadas aos serviços públicos de pro 

dução, transmissão e distribuição de energia el~trica, executa 

dos por pessoas físicas ou jurídicas titulares de manifestos ou 

declarações de usinas termel~tricas, devidamente aprovados e re 

gistrados. 

Parágrafo Onico. As modificações e ampliações,a 

que se refere o presente artigo, ficam condicionadas ã pr~via 
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aprovação dos respectivos projetos pelo Departamento Nacional de 

Aguas e Energia, do Minist~rio das Minas e Energia. 

Art o 39 Este decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições·em contrário. 

Brasília, 30 de abril de 1968;. 1479 da Indepe~ 

dência e 809 da República 

A. COSTA E SILVA 

José Costa Cavalcanti 

\. 

I 
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Decreto n9 63 542, de 5 de' novembro de 1968 

Delega competência ao Governador do Território Federal de 

Roraima para conduzir, nos termos da Lei n9 5 476, de 24 de 

julho de 1968, as medidas administrativas necessárias 

constituição, instalação e funcionamento do Banco de 

maS.A. 

.. 
a 

Rorai 

o Presidente da República, no uso das atribui 

ções que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constituição, ten 

do em vista o que dispõe o Decreto n9 62 460, de 25 de março de 

1968, que regulamenta o Capítulo IV, do Título 11, do Decreto

lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta: 

Art. 19 Fica delegada competência ao Governador 

do Território Federal de Roraima para, sob a supervisão do Mini~ 

tro de Estado do Interior, conduzir, nos termos da Lei n9 5 476, 

de 24 de julho de 1968, as medidas administrativas necessárias ~ 

constituição, instalação e funcionamento do Banco de 

S .A. 

Roraima 

Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data 

de' sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 5 de n~vembro de 1968; 1479 da 

pendência e 809 da República 

A. COSTA E SILVA 

Afonso A. Lima 

Inde 
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Decreto n9 63 777, de 11 de dezembro de 1968 

Delega competência aos Governadores dos Territórios Federa 

is de Rondônia e Roraima para constituírem, sob a forma de 

sociedades por ações, de economia mista, as empresas Centra 

is Elétricas de Rondônia SoA. é Roraima S.A. 

o Presidente da República, usando de atribuição 

que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constituição, e de aco~ 

do com as disposições da Lei n9 5 523, de 4 de novembro de 1968, 

decreta: 

Art. 19 Fica delegada competência aos Governado 

res dos Territórios Federais de Rondônia e Roraima para, sob a 

supervisão do Ministro de Estado do Interior, conduzirem as medi 

das necessárias ã constituição, instalação e funcionamento das 

sociedades de economia mista - Centrais Elétricas de Roraima S. 

A. e Contrais Elétricas de Rondônia S.A., na conformidade da Lei 

n9 5 523, de 4 de novembro de 1958. 

Arto 29 Este decreto entrará em vigor na 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

data 

Brasília, 11 de dezembro de 1968; 1479 da Inde 

pendência e 809 da República 

A. COSTA E SILVA 

Afonso A. Lima 
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Decreto n9 63 991, de 15 de janeiro"de 1969 

Delega competência ao Ministro dos Transportes para aprovar 

modificações estatutárias de órgãos vinculados àquele Minis 

t~rio. 

o Presidente da República, no uso das atribui 

ções que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constituição, e 

nos termos do artigo 12 do Decreto-lei n9 200, de 25 de feverei 

ro de 1967, considerando o que se cont~m no Processo n913 993/68, 

do Minist~rio dos Transportes, decreta: 

Art. 19 Ficam delegados ao Ministro dos Trans 

portes os poderes para aprovação de modificações estatutárias C~ 

sociedades por ações, empresas pública ou sociedades de econo 

mia mista, vinculadas ao Ministério dos Transportes, criadas p~ 

los Decretos-leis n9s 67, de 21 de novembro de 1965; 152, de 10 

de fevereiro de 1967. 

Arto 29 O presente decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação. 

Brasília, 15 de janeiro de 1969; 1489 da 

pendência e 819 da República 

A. COSTA E SILVA 

Mario David Andreazza 

Inde 
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Decreto n9 64 190, de 11 de março de 1969 

Delega ao Ministro das Relações Exteriores as 

que menciona. 
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atribuições 

o Presidente da República, usando da atribuição 

que lhe confere o artigo 83, item lI, ctaConstituição, e de con 

formidade com os qrtigos 11 e 12 do Decreto-lei n9 200, de 25 de 

fevereiro de 1967, decreta: 

Art. 19 Fica delegada compet~ncia ao l1inistro 

das Relações Exteriores para conceder as autorizações de que tr~ 

tam os par~grafos 19 e 3~ do artigo 36 da Lei n9 3 917, de 14 de 

julho de 1961. 

Art. 29 Este decreto entrar~ em vlgor na 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

data 

Brasília, 11 de março de 1969; 

dência e 819 da República 

1489 da IndeDen 

A. COSTA E SILVA 

José de Magalhães Pinto 

Hélio Beltrão 

. -

.. - ._--~----_. - ---'-" "'I'~' ... 
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Decreto·n9 64 795, de 9 de.julho de 1969 

Delega competência ao Ministro dos Transportes para aprovar 

modificaç5es estatut~rias de entidades vinculadas ~quele mi 

nistêrio. 

o Presidente da República, no uso das atribui 

ç5es que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e nos 

termos do artigo 12 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 

1967, considerando o que se contêm no Processo n9 9 364/69, do 

Minist~rio dos Transportes, decreta: 

Art. 19 Fica~ delegadas ao Ministro dos TranspoE 

tes os poderes para aprovaçao de modificações estatut~rias das 

sociedades por açoes, empresas públicas ou sociedades de econo 

mia mista, sujeitas à supervisão do Ministério dos Transportes. 

Art. 29 O presente decreto entrar~ em vigor na 

data de sua publicação. 

Brasília, 9 de julho de 1969; 1489 da 

dência e 819 da República 

A. COSTA E SILVA 

M~rio David Andreazza 

Indepê~ 
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Decret6 n9 69 827, de 22 de dezembro de 1971 

Delega compet~ncia ao ~inistro da Ind~stria e do Comércio 

para aprovar alteraç5es.nos atos que regem o funcionamento 

das sociedades estrangeiras. 

o Presidente da Rep~blica, usando da atribuiç~o 

que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituiç~o e tendo 

em vista o disposto no artigo 12 do Decreto-lei n9 200, de 25 de 

fevereiro de 1967, decreta: 

AI't o 19 :r: delegada cOTIpet~ncia ao l1inistro da 

Ind~stria e do Comércio para aprovar, nos termos do Dec~eto-lei 

D9 2 627, de 26 de setenbro de 1940, as alteraç5es introduzidas 

nos atos que regem o funcionamento das sociedades estrangeiras 

no Brasil, sujeito ao controle ou fiscalizaç~o desse Ministério. 

Parágrafo Único. Excetuam-se, das disposições 

deste artigo, os atos referentes ~ a0torizaç~0 inicial, e os de 

nacionalizaç~o, cancelamento e cassaç~o. 

Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data 

de sua publicaç~o, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 22 de dezembro de 1971; 1509 da Inde 

pendência e 839 da Rep~blica 

EMfLIO G. MfDICE 

Marcus Vinicius Pratini de Moraes 


