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Além do mais, deve-se saber o
que buscar e como cobrar certos
resultados dos colaboradores, já que
esses processos tratam da execução
das atividades, dos responsáveis pelas
tarefas designadas e dos meios de
efetivação dos encargos estabelecidos.
Como a barreira da burocracia pode se
fazer presente durante a execução dos
processos empresariais, um gestor
A gestão de uma empresa é uma tarefa complexa,
que envolve diversos setores e atividades, tais
como a contratação de colaboradores, a definição
das metas, a escolha dos meios de produção, entre
outros. Por isso, estabelecer processos empresariais
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de qualidade deve conhecer os
seus entraves e os meios para
reduzi-la. A seguir, confira o nosso
guia prático para reduzir a burocracia
nos processos empresariais, aplique-o

é muito importante, justamente para otimizar o dia

em sua empresa e obtenha muitos

a dia como um todo.

frutos positivos! Boa leitura.

IMPACTOS DA
BUROCRACIA
NOS NEGÓCIOS
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A criação de procedimentos é uma consequência natural na realidade das empresas, considerando
que é essencial a existência de um sistema que conte com começo, meio e fim para o estabelecimento
de processos empresariais eficazes. O problema começa a surgir quando, para serem realizados, tais
procedimentos passam a demandar muita energia, muito tempo e também muito dinheiro da organização.
E o que isso significa? Significa que os
processos empresariais devem ser
implementados sem, no entanto,

demandarem um padrão engessado

de atuação, caso contrário, o excesso de
burocracia poderá ser constatado, ocasionando
os mais diversos prejuízos à gestão.
O primeiro impacto da burocracia nos
negócios refere-se à diminuição da agilidade
da empresa: como a burocracia é sinônimo de
papelada e cumprimento de muitas etapas,
a realização de uma tarefa pode se tornar
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muito mais lenta a partir da necessidade de
autorização de diferentes setores.

IMPACTOS DA BUROCRACIA NOS NEGÓCIOS

gestão para transformação

Desse modo, o padrão engessado pela burocracia

A burocracia também implica mais

influenciando o andamento da gestão empresarial.

primeiro, porque ela demanda a atenção

Além disso, a iniciativa e a atuação da equipe são

de vários colaboradores, que poderiam

comprometidas, considerando a falta de liberdade

direcionar o tempo de serviço para

para os colaboradores atuarem.

outras atividades e, segundo, porque ela

torna os processos empresariais menos ágeis,

requisita a passagem de um processo
Ressalta-se, no entanto, que os processos

empresarial por vários setores para

empresariais têm maneiras de cumprimento, mas

que seja aprovado.

que podem ser modificadas para uma melhor
evolução de aplicabilidade.
Do contrário, com um padrão engessado, os
funcionários da empresa tornam-se menos
motivados a buscarem soluções de melhoria e a
equipe, por consequência, passa a depender de um
sistema construído a partir do próprio excesso de
organização do negócio.
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custos à empresa, por dois motivos:

Por isso, reduzir a burocracia nos
processos empresariais pode
resultar, de imediato, na maior
agilidade dos procedimentos
existentes, no estímulo da
criatividade e inovação dos
colaboradores, bem como na
redução de gastos.

MELHORES PRÁTICAS
PARA REDUZIR
A BUROCRACIA
NAS EMPRESAS

MELHORES PRÁTICAS PARA
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A redução da burocracia nos processos empresariais envolve a empresa como um todo, desde o
pensamento do gestor até a aplicabilidade de suas normativas e políticas ao cotidiano do negócio. Por
esse motivo, é uma tarefa que demanda tempo e, principalmente, a definição de estratégias.
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Confira, a seguir, 4 práticas importantes que estão relacionadas à redução da tão temida burocracia e que
são simples de se implementar nos denominados processos empresariais.

MELHORES PRÁTICAS PARA
REDUZIR A BUROCRACIA NAS EMPRESAS
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TENHA PROCESSOS BEM DEFINIDOS
Já diz o ditado popular: para quem não sabe para
onde está indo, qualquer caminho serve, certo? Pois
bem, o mesmo vale para a execução de processos

empresariais. Por isso, é imprescindível saber a

finalidade de cada processo, qual atividade está
sob enfoque e quais colaboradores estão envolvidos.
Além disso, a definição de um cronograma, com o
estabelecimento de prazos para que cada etapa seja
cumprida, também é extremamente importante,
justamente para que o gestor saiba o que quer
buscar e ele possa cobrar de sua equipe a condução
eficaz do procedimento estabelecido.
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Portanto, trace todo o procedimento a
ser cumprido durante a realização dos
processos empresariais e poupe a equipe
de efetivar um trabalho desnecessário.

MELHORES PRÁTICAS PARA
REDUZIR A BUROCRACIA NAS EMPRESAS

gestão para transformação

DÊ AUTONOMIA À EQUIPE
Como consequência imediata do estabelecimento de processos
bem definidos, a autonomia à equipe se faz necessária. Embora
o gestor deva conhecer os passos dados por sua equipe — a
partir das metas estabelecidas nos processos empresariais,

ele não deve impor uma relação de dependência de seus
colaboradores junto à gerência.

Isso significa que a equipe deve ter espaço e liberdade
durante a realização de seus afazeres, permitindo maior
criação e abertura para inovações, evitando-se a perda
de um tempo precioso no requerimento para aprovação
de procedimentos perante os superiores, por exemplo.
Assim, a concessão de maior autonomia à equipe torna os

processos empresariais mais ágeis. No entanto, é necessário
que ela esteja apta e capacitada para realizar as suas atividades
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de maneira eficaz e no prazo estipulado. Por isso, não deixe de
investir na capacitação de seus colaboradores.

MELHORES PRÁTICAS PARA
REDUZIR A BUROCRACIA NAS EMPRESAS
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DIMINUA A QUANTIDADE
DE REUNIÕES
A quantidade de reuniões
improdutivas no trabalho é
reclamação quase unânime entre
os colaboradores, considerando
o tempo despendido em tais
atividades e a possível frustração em
caso de persistência do problema
que ocasionou a convocação
de determinada reunião.
Por isso, diminuir a quantidade de
reuniões, utilizando-as apenas
para resoluções de questões

complexas, é um item importante
na redução da burocracia nos
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processos empresariais.

MELHORES PRÁTICAS PARA
REDUZIR A BUROCRACIA NAS EMPRESAS
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Elas também podem ser realizadas
via Skype, por exemplo, evitando
que os colaboradores tenham
de se deslocar a determinado
estabelecimento — no caso
de empresas com várias filiais
— e despendam tempo com
transporte.
Além disso, definir hora de início e de
término, elaborar uma pauta para análise
dos assuntos a serem tratados — não
ultrapassando tais assuntos! — e convocar
para reunião apenas os colaboradores que
estejam diretamente envolvidos com os
assuntos da pauta são estratégias que
podem resultar em um melhor andamento
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na gestão empresarial.

MELHORES PRÁTICAS PARA
REDUZIR A BUROCRACIA NAS EMPRESAS
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UTILIZE A TECNOLOGIA E AS
FERRAMENTAS QUE ELA OFERECE

eletrônica otimiza a maneira de
autenticação da veracidade dos

A tecnologia é grande aliada na efetivação de

documentos assinados pela empresa,

melhorias nos negócios e no andamento dos

encurtando a duração dos processos

processos empresariais, justamente porque

empresariais — tudo de acordo

permite a interação entre vários sistemas, o

com a normatização jurídica.

armazenamento de dados de maneira inteligente
e evita a utilização e dependência de uma grande
quantidade de papéis.
Por isso, utilize as ferramentas fornecidas pela
tecnologia, tais como planilhas on-line de
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Inclusive, o uso da assinatura

Sobretudo, o uso da tecnologia

economiza um tempo precioso e
estabelece maior organização e

transparência dos procedimentos.
Alinhe a utilização de aplicativos

organização, gerenciadores de atividades diárias,

inteligentes e das ferramentas

softwares financeiros e programas de arquivamento

presentes no meio on-line e veja a

de dados e documentos digitalizados.

diferença em seu negócio.

BENEFÍCIOS
DA OTIMIZAÇÃO
DOS PROCESSOS
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Como consequência da redução da burocracia, os processos são encurtados, refletindo em todos
os setores da empresa: é por isso que as práticas de aumento de sua efetividade são tão importantes.
Basicamente, tal redução implica a otimização dos processos, o aumento da produtividade, a criação
16

de uma gestão inovadora e a maior geração de lucro. A seguir, confira, de maneira mais
detalhada, cada um desses benefícios.

BENEFÍCIOS DA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS
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OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS

AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE

Otimizar processos significa estruturar e analisar
os processos existentes na organização, tais como

O aumento da produtividade é uma

os empresariais, os gerenciais e os de negócio, a

consequência direta da diminuição da

partir da integração de todos em um só sistema.

burocracia presente nos processos do

Ou seja, tal análise permite a observação do
negócio como um sistema completo, desde

negócio e tal crescimento de produção
se dá por um motivo óbvio: quando
os colaboradores passam a despender

a compra da matéria-prima até os níveis de

o tempo de trabalho naquilo que

satisfação do cliente, possibilitando aos gestores

realmente produz resultados, os

a verificação do que deve ser mantido na política

números da empresa não mentem.

da empresa, o que deve ser alterado e o que
deve ser retirado.

Desse modo, a redução da burocracia
resulta na otimização dos processos,
auxiliando no desenvolvimento
empresarial e, como consequência,
gerando mais lucro ao final do mês.

Assim, no momento em que a
burocracia deixa de engessar
procedimentos necessários para o

bom andamento da empresa, o tempo

passa a ser mais bem administrado
na organização e a produção também
recebe os benefícios.

BENEFÍCIOS DA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS
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CRIAÇÃO DE UMA GESTÃO INOVADORA
Quando a organização deixa de lado uma gestão
exageradamente burocrática, ela abre espaço para os
conceitos de liberdade, autonomia e criatividade dentro da
empresa. Isso, no entanto, não quer dizer que cada gestor
ou colaborador poderá conceber conceitos ou maneiras de
realização de determinada atividade da maneira que melhor
acreditar, sem se pautar pelas diretrizes da empresa.
A criação de uma gestão inovadora tem por base os
objetivos, as diretrizes e as políticas existentes no cotidiano
da organização, mas oferece flexibilidade de atuação aos
colaboradores e gestores, buscando possibilidades de inovação.
Por isso, a ausência do engessamento ocasionado
pela burocracia permite a criação de uma gestão

inovadora, que possa alinhar as metas da empresa às
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transformações existentes no mundo corporativo e
obter um diferencial junto à concorrência.

BENEFÍCIOS DA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS
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MAIOR GERAÇÃO DE LUCRO

Isso porque, a partir do estabelecimento
de processos bem definidos, da

A geração de lucro é mais do que um

concessão de mais autonomia à equipe,

benefício da redução da burocracia nos

da diminuição de realização de reuniões

processos empresariais: ela é meta de toda e
qualquer organização, independentemente

improdutivas e do uso da tecnologia nos
procedimentos da empresa, os gestores

do seu ramo de atuação ou das políticas

e colaboradores tornam-se aptos a

aliadas às suas diretrizes.

utilizar o tempo disponível de trabalho

Em razão disso, o aumento do
lucro do negócio é um benefício
que convence a maioria dos
gestores na prática de redução da
burocracia nos procedimentos da
empresa, funcionando como uma
consequência de todos os itens
anteriormente expostos.

em atividades mais proveitosas para o
desenvolvimento do negócio.
Com isso em mente, não hesite em
investir em uma gestão menos engessada
burocraticamente e esteja pronto
para colher apenas frutos positivos,
relacionados, principalmente, ao

aumento do lucro da empresa.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
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A redução da burocracia nos processos
empresariais é um conceito amplo e que
envolve a atuação conjunta dos gestores
de empresas e de seus colaboradores,
considerando o seu importante papel
nas organizações.
Desse modo, ela pode (e deve!) ser aplicada
nos processos empresariais, objetivando a
melhoria do desenvolvimento das atividades
executadas, já que consiste em um dos alicerces
para a efetivação de um negócio de sucesso.
Utilize as dicas e estratégias apresentadas
neste e-book: trace processos empresariais
bem definidos, capacite a sua equipe, alinhe
as metas da empresa à utilização da tecnologia
e se destaque junto à concorrência — um
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bom gestor é aquele que busca meios de
desenvolver o seu negócio.
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A Fundação Nacional da Qualidade é um centro brasileiro
de estudo e disseminação de inteligência em gestão. Criada
em 1991, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como
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SOBRE A FNQ

objetivo principal propagar os Fundamentos da Excelência em
Gestão para empresas de todos setores e portes.
O trabalho da FNQ é fundamentado no Modelo de

Excelência da Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação,
autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão,
que está organizado em Fundamentos e Temas que definem
uma base teórica e prática para a busca da excelência.
É dessa forma que a instituição preserva o engajamento
na missão de acompanhar as transformações no mundo e
incentivar o crescimento das empresas brasileiras.
A FNQ possui um site oficial e está presente também no
Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. Saiba mais e
amplie o seu conhecimento!

