
Muitos líderes cometem um 

grande erro. Eles sobrecar-

regam as pessoas boas, com-

petentes e comprometidas da 

empresa com muitas tarefas e 

atividades.  

Todos nós temos liderados 

comprometidos e competentes 

e outros nem sempre compe-

tentes e comprometidos.   

Sabemos que as pessoas boas 

e comprometidas farão, com 

qualidade as tarefas atribu-

ídas a elas com esmero e 

atenção aos detalhes. 

Sabemos também que há pesso-

as com as quais não podemos 

contar totalmente. Elas não 

são comprometidas, são de-

sengajadas e as tarefas da-

das a elas são sempre feitas 

com descaso e muitos erros.  

O erro que cometemos é entu-

lhar, sobrecarregar, encher 

as pessoas boas de muitas 

tarefas e atividades o que as 

fará entrarem em um processo 

de desmotivação e, muitas 

vezes, estafa e depressão. 

Pessoas comprometidas e com-

petentes geralmente são per-

feccionistas no bom sentido, 

isto é, gostam de fazer as 

coisas com perfeição e aten-

ção aos detalhes. Essas pes-

soas não gostam de dizer 

“não” a seus líderes e acei-

tam cada vez mais tarefas, 

até porque sentem orgulho da 

confiança demonstrada por 

seus líderes. Elas são muito 

exigentes com elas próprias e 

se sentem mal quando cometem 

algum erro. 

Quando sobrecarregamos as 

pessoas boas com excesso de 

tarefas e atividades, elas, 

entulhadas de coisas para 

fazer, não conseguem a quali-

dade que estão acostumadas a 

entregar. Elas começam a co-

meter erros. Seus chefes co-

meçam a estranhar que aquela 

pessoa que sempre fez tudo 

com extrema perfeição está 

perdendo qualidade. A própria 

pessoa percebe sua incapaci-

dade de cumprir com tantas 

tarefas e começa a ter um 

sentimento de baixa autoesti-

ma. 

Esse sentimento de baixa au-

toestima faz com que ela pos-

sa entrar em um processo de 

extrema desmotivação e até 

depressivo e de um possível 

burnout. 

Muito líderes me dizem que 

essa pessoas excelentes não 

só aceitam todas as tarefas 

dadas a elas como também so-

licitam fazer mais.  

Isso é verdade, mas cabe ao 

líder saber dosar e entender 

que há um enorme perigo no 

entulhamento e na sobrecarga 

de tarefas a uma pessoa exce-

lente. Como essas pessoas são 

muito exigentes consigo mes-

mas, conheço muitos casos em 

que elas acabaram pedindo 

demissão da empresa alegando 

motivos pessoais. Assim, a 

empresa acaba perdendo seus 

melhores talentos. 

Veja se as melhores pessoas 

de sua empresa não estão com 

excesso de carga, de tarefas, 

de atividades. Analise se, 

além da injustiça de exigir 

demais de uns e pouco de ou-

tros, você não está correndo 

o risco de perder os bons e 

ficar com os ruins. 

Pense nisso. Sucesso! 

O acúmulo de tarefas pode                       
desmotivar os bons 

Cuidado para não perder as 

melhores pessoas de sua empresa 
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