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Epígrafe

Usualmente o termo burocracia é empregado com
uma conotação negativa para expressar todas as
formas de desorganização administrativa, de
descaso e desrespeito aos direitos do cidadão,
inclusive
como
prática
intencional
de
retardamento de tarefas. Burocracia, ao contrário
da aplicação e entendimento corriqueiro e
pejorativo do termo, encerra os conceitos de
governança corporativa praticada em observância
a princípios éticos e morais; normalização de
procedimentos; legitimidade de políticas e

programas de gestão de recursos humanos;
respeito à hierarquia dos processos decisórios;
eficiência, eficácia e efetividade técnicoadministrativa; e agilidade operacional.
Burocratismo é o exercício e a predominância
excessiva, inflexível e prejudicial de burocracia. O
burocratismo é oneroso e causador de
emperramento de processos que redundam em
dificuldades impactantes na economia e na vida
das pessoas. O remédio que cura pode matar,
quando administrado em dosagens excessivas.
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ENVOLVIMENTO DE PESSOAS

In medio stat virtus (a virtude não está nos extremos, ela está no meio, na
ponderação).

BUROCRATISMO

1 Embasamento
Do francês, bureau – lugar onde se realiza
um trabalho intelectual (escritório, gabinete,
departamento, repartição, divisão etc.) +
cratie (poder, autoridade). Burocracia em sua
acepção
vernacular
compreende
a
“administração da coisa pública por
funcionário sujeito à hierarquia e a
regulamentos rígidos, e a uma rotina
inflexível”. Segundo Robbins1 “a burocracia é
caracterizada por tarefas operacionais
altamente rotineiras alcançadas através de
especialização, regras e regulamentos muito
formalizados,
tarefas
agrupadas
em

departamentos
funcionais,
autoridade
centralizada, esferas estreitas de controle e
tomada de decisão que segue a cadeia de
comando. A principal força da burocracia
está em sua capacidade de executar
atividades padronizadas de uma maneira
altamente eficiente. Colocar especialistas
semelhantes juntos em departamentos
funcionais resulta em economias de escala,
duplicação
mínima
de
pessoal
e
equipamento, e empregados que têm a
oportunidade de falar a ‘mesma linguagem’
com seus colegas.”
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De acordo com a condensação dos conceitos
externados por K. Marx, R. Miohels, R.
Luxemburg, Trotski, apud Bobbio3, a
burocracia compreende a “ênfase normativa
e se refere especialmente a precisa
especificação das funções à atribuição das

esferas de competência bem delimitadas,
aos critérios de assunção e de carreira. Por
essa tradição técnico-jurídica, o conceito de
burocracia designa uma teoria e uma praxe
da pública administração que é considerada
a mais eficiente possível”.

1.1.1 Ênfases Positivas
Na gestão da coisa pública, Max Weber2 –
sociólogo e economista político alemão –
constatou que o emperramento da máquina
administrativa se caracterizava nos seguintes
problemas:
 disfuncionalidade organizativa;
 antidemocraticidade dos aparelhos dos
partidos e dos estados;
 corporativismo dominante;
 incapacidade técnica da administração
pública.
A burocracia weberiana especifica as
variantes modernas das soluções dadas aos
problemas gerais da administração e
ressalta-se pelas seguintes características:
 legitimidade do processo decisório;
 aparelho
administrativo
legalmente
constituído;
 funções administrativas exercidas de
modo continuado;

 decisões

formalizadas com base em
documentos escritos.

Princípios
 Todo poder procura suscitar e cultivar a fé
na própria legitimidade.
 Todo poder se manifesta e funciona como
administração.
“O domínio legal é caracterizado, do ponto de
vista da legitimidade, pela existência de
normas formais. Do ponto de vista do
aparelho, pela existência de um staff
administrativo burocrático (grupo qualificado
de funcionários pela aptidão e competência,
que assiste a um dirigente em entidades
públicas e privadas). Weber, portanto, define
a burocracia como a estrutura administrativa,
de que se serve o tipo mais puro do domínio
legal”.

1.2 Ênfases Negativas
É surpreendente constatar que as situações
caóticas identificadas por Weber ocorrem no
serviço público brasileiro, com raras e
elogiosas exceções, como se fossem
problemas recém-criados. Usualmente o
termo burocracia tem sido empregado como
maneira de expressar todas as formas de
desorganização administrativa, de descaso e
desrespeito aos direitos do cidadão, inclusive
como prática intencional (?) de retardamento
de tarefas.
Segundo Vincent de Gournay, apud Bobbio3,
historicamente a burocracia surgiu como “o
poder do corpo de funcionários e
empregados das administrações estatais,
incumbidos de funções especializadas sob a
monarquia absoluta e dependente do

soberano. Basta lembrar a polêmica
fisiocrática
contra
a
centralização
administrativa e o absolutismo para entender
que o termo surgiu com uma conotação
negativa”. Destaque-se nessa definição o
termo “poder do corpo de funcionários e
empregados”
(corporativismo)
como
capacidade para fazer fluir ou para emperrar
os “trâmites rotineiros” nos níveis táticos e
operacionais de comando e execução. A alta
direção deve permanecer atenta e diligente
no propósito de prevenir desmandos e
descumprimentos das políticas diretivas
superiores, tendo em vista coibir entraves
nos processos de tomada de decisão.
Exemplo enfático desse poder são as
chamadas
“operações-padrão”
(efeito
tartaruga) em aeroportos, alfândegas e
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postos de arrecadação de tarifas e tributos,
que redundam em prejuízos previsíveis.
Nesses casos, o maior prejudicado é o
contribuinte. É conveniente atentar para o
fato de que o modo mais eficiente e eficaz de

prevenir situações impactantes é criar canais
de comunicação direta com o corpo de
colaboradores, respeitar as negociações
bilaterais firmadas e não infringir a legislação
em trabalhista.

2. Desvirtuamento da Burocracia
São duas as principais causas do
desvirtuamento da burocracia, as quais são
responsáveis pela interpretação e emprego
errôneos do termo. A primeira causa é a
centralização e a verticalização do processo
decisório, tendo como consequência a
morosidade dos trâmites processuais na
estrutura hierárquica em sentido ascendente.
A segunda causa reside na “preocupação
obsessiva em seguir regras. Quando surgem
casos que não se encaixam com precisão às
regras, não há lugar para modificação”. Ao
invés de converter-se em racionalização,
com atividades definidas e praticadas com
objetividade, a burocracia converte-se no

emperramento do processo decisório, o qual
se prende a um emaranhado de regras
intransponíveis. Devem ser criados planos de
contingências a serem levados a efeito em
casos de impedimento de práticas rotineiras.
Por exemplo, consultas médicas podem ser
agendas em formulários físicos caso o
“sistema saia do ar”.
A burocracia pode ser comparada ao
remédio criado para curar, mas que pode
provocar o agravamento do estado de saúde
do paciente para o qual foi receitado,
dependendo das dosagens e periodicidade
em que venha a ser administrado.

3 Burocratismo
O termo burocratismo ou burocracismo
compreende a tendência ou a corrente
seguida por quem exerce a predominância
excessiva e inflexível da burocracia. Vale
lembrar-se da moral aristotélica que
apregoava que o senso comum da
humanidade reside no in medio stat virtus,
interpretada como a virtude não está nos
extremos, ela está no meio, na ponderação.
Popularmente burocratismo é expresso como
“burrocratismo”.
O burocratismo é oneroso e causador de
emperramento de processos, que redundam
em dificuldades impactantes na economia e
na vida das pessoas, principalmente as
menos abastadas e pouco esclarecidas. Em
matéria sobre o GESPÚBLICA5 consta a
seguinte afirmação: “A burocracia é
responsável pela imposição de grandes
entraves na abertura de novos negócios no
Brasil. De acordo com dados do relatório
“Fazendo Negócios 2007: Como Reformar”,

do Banco Mundial e da International Finance
Corporation, no Brasil leva-se 152 dias (cerca
de 5 meses) para abrir uma empresa – mais
que o dobro do tempo médio nos demais
países latino-americanos (73,3 dias) e mais
de nove vezes o tempo médio nos países
desenvolvidos (16,6 dias). O processo aqui
envolve 17 etapas, contra uma média de
10,2 na América Latina e 6,2 nos países
desenvolvidos. Os encargos burocráticos no
Brasil comprometem a competitividade do
país, pois impõem elevados prazos para a
abertura e fechamento de empresas e
excessivas formalidades, muitas vezes
inúteis, que elevam os custos de transação
para o exercício da atividade econômica”.
A maioria dos cidadãos com menos de 50
anos de idade não vivenciou o esforço
empreendido pelo Ministro Hélio Beltrão para
desburocratizar e simplificar o serviço público
brasileiro. Trata-se da criação do Ministério
da Desburocratização com a emissão do
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Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de
1979. “Foi uma secretaria do poder executivo
federal do Brasil que existiu de 1979 a 1986
com o objetivo de diminuir o impacto da
estrutura burocrática na economia e vida
social brasileiras. Os ministros foram Hélio
Beltrão e Paulo Lustosa. Durante a existência
do ministério foram criados os Juizados de
Pequenas Causas e o estatuto da
microempresa. Ao ser extinta, a pasta foi
absorvida pelo Ministério da Administração”.6

O brasileiro é simples e confiante. A
administração pública é que herdou do
passado e entronizou em seus regulamentos
a centralização, a desconfiança e a
complicação. A presunção da desonestidade,
além de absurda e injusta, atrasa e encarece
a atividade privada e governamental. Hélio
Beltrão

4 Burocracia como Entrave à Gestão da Qualidade
Das normas da família ISO 9000 apenas a
ABNT NBR ISO 9001:2008 é empregada
para certificação em Sistemas de Gestão da
Qualidade (SGQ). Não se trata de atestar a
qualidade de produtos, mas da certificação
realizada
por
organismo
certificador
acreditado pelo “Inmetro4 / International
Accreditation Forum (IAF)” de que a
organização estabeleceu, gerencia, cumpre
rigorosamente e mantém um Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ).
Enfatizam-se os efeitos decorrentes da
observância (ou da inobservância) cega dos
requisitos estabelecidos na seção 4.2 –
Requisitos de Documentação, da referida
norma. A Organização que se empenha em
conquistar e honrar a certificação deve: a)
dizer o que faz (informar qual o seu papel na
cadeia de produção e comercialização e a
linha de produtos que realiza); b) fazer o que
diz (honrar compromissos assumidos junto
ao mercado); c) provar que faz o que diz
(produzir
os
registros
da
qualidade
recomendados na NBR ISO 9001); d)
examinar constantemente o SGQ (monitorar,
medir e analisar os sistemas de processos);
e) introduzir melhorias contínuas no SGQ
(girar o PDCA de processos e inovar-se
continuamente). Todas as etapas de
planejamento, implementação, consolidação
e monitoração do SGQ devem ser
documentadas.
São
destacadas
três
categorias
principais
de
documentos
obrigatórios à gestão da qualidade: a)
normativo-deliberativos elencados no SGQ;

b) legais, estatutários e regulamentares
relacionados aos clientes, faixas de
mercados e produtos; c) registros da
qualidade (também categorizados como
documentos de arquivo).
A gestão documental compreende três fases
relacionadas ao ciclo vital dos acervos.
Durante a primeira fase, identificada como
corrente, a produção documental tem por
objetivo viabilizar e legitimar o processo
decisório; na fase seguinte, a de segunda
idade, os documentos são mantidos
acessíveis às unidades organizacionais que
os produziram, face à capacidade informativa
e probatória que possuem; na fase
subsequente, a dos arquivos permanentes,
os documentos são preservados por
possuírem informações relacionadas à
garantia de direitos e por se converterem em
referência histórica. Durante o ciclo vital, os
conjuntos devem passar por etapas de
decantação, tendo em vista prevenir a
acumulação
indevida
de
documentos
obsoletos, considerando que os arquivos são
repositórios
do
lastro
biográfico
da
organização. O autor desta série dedicou as
notas técnicas números 07 a 23 ao estudo e
análise dos critérios para aplicação da
tipologia
documental
requerida
às
organizações certificadas.
No levantamento de resistências aos
processos de certificação e manutenção do
SGQ consta a crítica enfática proferida por
dirigentes imediatistas de que o sistema é
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muito burocratizado. Ocorre que, não
apenas o SGQ, mas os demais sistemas da
qualidade (ISO 14001, 6 Sigma, CMMI etc.)
enfatizam a documentação dos processos
(ação de documentar: emissão, revisão,
atualização,
controle
de
versões,
disseminação, franqueamento para consulta
e arquivamento nas fases corrente,
intermediária e permanente da gestão
documental)
e
a
comprovação
do
cumprimento de requisitos com a produção
de registros da qualidade, como condição
sine qua non para evoluir de um possível

estágio caótico e alcançar a otimização de
sistemas de processos e metodologias de
todos os patamares da pirâmide de comando
e execução corporativa. Não se trata
somente da produção documental, mas da
disciplina gerencial e técnica requerida para
o cumprimento das exigências estabelecidas.
Ocorre de muitas vezes a normalização
estabelecida deixar de ser cumprida a partir a
alta direção. Essa condição provoca o
retrocesso do SGQ em efeito cascata, pois o
bom exemplo deve vir de cima.

5 Considerações Finais
O termo burocracia e a sua práxis, ao
contrário do entendimento pejorativo usual,
encerram os conceitos de governança
corporativa praticada em observância a
princípios
éticos;
normalização
de
procedimentos; legitimidade das políticas e
programas de gestão de recursos humanos;
respeito à hierarquia dos processos
decisórios; eficiência, eficácia, efetividade
técnica e gerencial; e agilidade operacional.
Infere-se que o imediatismo característico do
processo de tomada de decisão, ditado pelas
leis do mercado e facilitado pelo
desenvolvimento das ferramentas de TI,
elege, inadequadamente, a burocracia como
a principal responsável pelo retardamento de
tarefas, de compromissos e de projetos.
Paradoxalmente, o ordenador de despesas

não pode prescindir do assessoramento e da
confiabilidade proporcionadas pela precisão
das informações baseada em fatos e
indicadores levantados por um staff de
expertos que obedece a princípios e regras
inquebrantáveis.
O ideal educacional da burocracia é o
experto formado mediante um tirocínio
técnico-científico e cuja competência é
certificada pela aprovação em exames
especializados. Os critérios para seleção,
provimento e ascensão de pessoal nas
entidades públicas e privadas devem ser
fundamentados na aptidão, no domínio do
conhecimento em áreas específicas de
atividades profissionais e na experiência
legalmente comprovada. Vide Nota Técnica
45 – Meritocracia.
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