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OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: o modelo burocrático dentro das empresas 

comerciais 

 
 Resumo 

 
 Esse projeto busca apresentar a burocracia nas empresas comerciais, um 
tema pouco falado e muito criticado entre empreendedores, que buscam direcionar 

seus negócios ao lucro, e se veem diante de excesso de papelório, demora e 

dificuldade, pois esse conceito foi associado erradamente à burocracia, com a 

finalidade de trazer à tona o conceito de burocracia em sua essência, surgiu a 

oportunidade desse projeto após a observação de algumas empresas que deixavam 

de participar da concorrência de mercado e/ou até fechavam suas portas, devido 

falta de documentos importantes para suas atividades. O objetivo deste é divulgar 

qual a importância do conhecimento da parte burocrática dentro das empresas e 

quais as vantagens? Para responder a esses questionamentos a proposta desse 

trabalho é fazer um comparativo em uma empresa que busca crescimento e uma 

que já está consolidada no mercado, para saber se elas estão no caminho certo e se 
conhecem a burocracia de suas atividades, apresentar como resultado de uma nova 

visão da burocracia que também tem seu lado prático, ágil e lucrativo. 

 
 Introdução 

 
 Administrar envolve conceitos básicos em planejar, controlar, organizar e 

coordenar departamentos e cargos que compõem uma empresa é a capacidade de 
trabalhar com pessoas e em benefício das mesmas e a burocracia com sua 

estrutura rígida apresenta hierarquia, controle, valorização do profissional com 

conhecimentos técnicos e mostra que a repetição o transforma em especialista, é 

uma teoria que faz com que o administrador pense, planeje e utilize estratégias para 

que tenha êxito nessa administração. 

 Para dá base nos estudos foram utilizados livro de teoria de administração, 

artigo de “O que é a burocracia” de Max Weber retirado do site do conselho federal 

de administração, e site que abordavam o tema. 

 A oportunidade de abordar o tema está na associação à demora, falta de 

planejamento, aos modelos e processos travados, pois existe pouco entusiasmo 

neste assunto que sempre foi associado a morosidade, estrutura rígida e 



funcionários insatisfeitos. Porém, após estudar a burocracia em sua essência pode-

se observar que é relacionada a processos, métodos, ordem que devem ser seguida 

para alcançar objetivos. 
 Faz-se necessário abordar esse tema para esclarecer, informar e trazer à 

tona novos conhecimentos será útil para os novos empresários e os que já estão no 

mercado sem informação, pois para obter sucesso necessitam de controle, que hoje 

se torna a essência para a obtenção de lucro.  
  

 Objetivos 
 

 Estudar a importância da burocracia nas empresas comerciais nos estudos de 

Max Weber, para que o empresário e os estudantes de administração vejam a 

burocracia como aliada para alcançar seus objetivos que é o lucro. 

 Mostrar que é possível ter bons resultados se utilizar a burocracia. 

 
 Metodologia  

 
 Para a realização deste será muito importante coletar informações com 

gerentes e funcionários, para dá consistência e credibilidade à pesquisa. 

 Dar-se-á por meio de pesquisa de campo, com perguntas sobre os processos 
após a coleta das informações a apresentação será através de gráfico. 

 
 Desenvolvimento 

 
 1. MAX WEBER 

 
Maximilian Carl Emil Weber, mais conhecido como Max Weber (1864-1920), 

foi um intelectual alemão, jurista, economista, político e considerado um dos 

fundadores da Sociologia juntamente com Karl Marx, Vilfredo Pareto e Emile 

Durkheim, e foi o criador da Sociologia da Burocracia.  

Foi professor das Universidades de Freiburg e de Heidelberg (cidade da 

Alemanha), e ficou famoso pela teoria das estruturas de autoridade. Com tradução 

de alguns de seus livros para a língua inglesa, por Talcott Parsons, um dos 

Sociólogos mais conhecido nos Estados Unidos e no mundo. Max passou a ter 

grande destaque nos Estados Unidos, havendo muitas publicações sobre a Teoria 
da Burocracia em Administração. 



Sua obra mais famosa é o ensaio A Ética Protestante e o Espírito do  

Capitalismo, com o qual começou suas reflexões sobre a sociologia da religião, que 

levou ao nascimento do capitalismo, a burocracia e do estado racional e legal nos 
países ocidentais.  

 

2. ORIGENS DA TEORIA DA BUROCRACIA 

 

A Teoria da Burocracia surge por volta de 1940, devido à fragilidade e 

parcialidade tanto da Teoria Clássica (foi idealizada por HENRI FAYOL, com ênfase 

na estrutura organizacional, pela visão do homem econômico e pela busca da 

máxima eficiência), como da Teoria das Relações Humanas ( idealizada por ELTON 

MAYO, que buscava conhecer as atividades e sentimentos dos trabalhadores, com 

foco em estudo de grupos), ambas oponentes e contraditórias entre si. 
Tornou-se necessário um modelo de organização racional capaz de 
caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento dos 
membros dela participantes, e aplicáveis não somente à fábrica, mas a todas 
as formas de organização humana e principalmente às empresas. 

                           (Chiavenato, 2003, p.258) 
 
 
 

A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na 
racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos (fins) 
pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance 
desses objetivos. (Chiavenato, 2003, p.258) 
 

Diante do crescimento das empresas passou a exigir modelos mais definidos, 

onde surge à necessidade de organizar e administrar esse grande número de 

pessoas com diferentes habilidades e níveis hierárquicos. 
Milhares de homens e mulheres devem ser colocados em diferentes setores 
de produção e em diferentes níveis hierárquicos: os engenheiros e 
administradores no alto da pirâmide e os operários na base. Devem executar 
tarefas específicas, devem ser dirigidos e controlados. Tanto a Teoria 
Clássica como a Teoria das Relações Humanas mostraram-se insuficientes 
para responder à nova situação, que se tomava mais complexa. (Chiavenato, 
2003, p.258) 

 
 A Sociologia da Burocracia propôs um modelo de organização e os 

administradores experimentaram, o que resultou na Burocracia da Administração, 

para Max o homem pode ser pago para ter comportamentos preestabelecidos, pode 

parecer algo distante, mas, os colaboradores se comportam conforme as políticas e 

normas da empresa.  

 



 3.CARACTERÍSTICAS DA BUROCRACIA WEBIANA  
 

 Existem muitos sinônimos para a palavra organização, uma delas é 
burocracia. Segundo o conceito popular, a burocracia é vista como algo negativo, 

papelório que se multiplica e se avoluma, impedindo as soluções rápidas e eficientes 

dentro das organizações que se modernizam a cada dia. O conceito de burocracia 

de Max Weber é exatamente o contrário, a burocracia é a organização eficiente por 

excelência. E como conseguir essa eficiência? 

Comparando as principais características da burocracia segundo Max Weber, com 

as atuais empresas. 
 

. Caráter legal das normas e regulamentos  
 
WEBER - A organização é regida de normas e regulamentos que abrangem todas 

as áreas, legalmente organizada para impor a disciplina. 

REALIDADE DA EMPRESA – Algumas seguem normas e procedimentos por escrito 

(manual de normas e conduta), mas todas seguem uma padronização, mesmo que 

não tenha escrito. 

 
· Caráter Formal das Comunicações: 

 

WEBER - Todas as ações e procedimentos são feitos para proporcionar 

comprovação e documentação adequadas, tudo através da comunicação escrita. 
REALIDADE DA EMPRESA – formulários padronizados onde constam informações 

necessárias para cada setor, livros de registro de ocorrências, e-mails, memorandos, 

quadro de aviso. 

 
· Caráter Racional e Divisão do Trabalho: 
 

WEBER - Divisão do trabalho e do poder, onde cada um deve saber quais são suas 

tarefas, seus limites e seu poder dentro da empresa.  

A divisão do trabalho atende as necessidades da empresa de gerar lucro. 



REALIDADE DA EMPRESA – Cada um tendo bem definido sua função e suas 

metas facilitará o mesmo a alcançar seus objetivos e o da empresa, as tarefas são 

divididas, mas também se utilizam de cooperação entre a equipe. 
 
· Impessoalidade nas Relações: 

 

WEBER - A distribuição das atividades é feita de acordo com cargos e de funções. 

O poder de cada indivíduo é resultado do cargo que ocupa. 

REALIDADE DA EMPRESA – Cada um trabalha no seu cargo em suas 

competências, o departamento de pessoal não vai atender fornecedores e autorizar 

compras. 

 
· Hierarquia da Autoridade: 

 

WEBER - Todos os cargos estão dispostos em uma estrutura hierárquica que 

resultam nos privilégios e obrigações.  

REALIDADE DA EMPRESA – A obrigação de setor de vendas é vender, reformular 

estratégias de vendas e atendimento aos clientes.  
 

· Rotinas e Procedimentos Padronizados: 
 

WEBER - A disciplina e o desempenho no cargo são assegurados por um conjunto 

de regras e normas que ajustam o funcionário às exigências do cargo (que são 

desempenhados segundo padrões definidos) e da empresa, a máxima 

produtividade.  

REALIDADE DA EMPRESA – Modelo que determinam rotinas, tarefas, decisões em 

situação similares. O funcionário não pode fazer o que quiser, mas o que a 

burocracia impõe que ele faça, determinando sua conduta dentro da empresa. A 

flexibilidade está ligada ao número de funcionários que a empresa possui. 

 
· Competência Técnica e Meritocracia: 

 

WEBER - A escolha das pessoas é baseada no mérito e na competência técnica. 

Esses são os critérios em relação ao cargo ou função. 



REALIDADE DA EMPRESA – Contratação e promoção de funcionários não são 

realizadas por preferências pessoais, e sim por competências técnicas e méritos. 

Daí a necessidade de exames, entrevistas, testes, avaliações; algumas empresas se 
utilizam de indicações, mas a pessoas precisar ter os requisitos básicos para 

assumir o cargo. 

 
· Especialização na Administração: 

 

WEBER - Os membros do corpo administrativo estão separados da propriedade dos 

meios de produção. Com a burocracia surge o profissional que se especializa em 

administrar a empresa e/ou os negócios. 

REALIDADE DA EMPRESA – Nos dias de hoje é valorizado o profissional que está 

constantemente se atualizando, pois a empresa precisa de pessoas que saibam lidar 

com as mudanças e está em conexão com o ambiente externo. 
  
· Profissionalização dos participantes: 

 

WEBER - Se caracteriza pela profissionalização dos participantes, cada funcionário 

é especializado nas atividades do seu cargo. Sua especialização varia conforme o 

nível hierárquico. 
REALIDADE DA EMPRESA – É comum a empresa oferecer cursos, palestras e 

treinamentos. 

 

· Completa previsibilidade do funcionamento: 
 

WEBER - Os funcionários devem comportar-se de acordo com as normas e 

regulamentos da organização. 

REALIDADE DA EMPRESA – Para que haja padronização dentro da empresa e 

refletindo uma boa de organização para os clientes, fornecedores, concorrentes e 

etc. 

 

 4. DISFUNÇÕES DA BUROCRACIA  
  



 Conforme Chiavenato (2000) cada disfunção é o resultado de algum desvio 

ou exagero de cada uma das características do modelo burocrático explicado por 

Weber. Cada disfunção é uma consequência não prevista pelo modelo Weberiano. 
 As normas e regulamentos se transformam em objetivos, em vez de meios, 

passam a ser absolutos e prioritários. O funcionário adquire “viseiras” e esquece que 

a flexibilidade é uma das principais características de qualquer atividade racional. Os 

regulamentos passam a ser os principais objetivos do burocrata, que passam a 

trabalhar em função deles. As disfunções são basicamente: 

1. O exagerado apego aos regulamentos 

2. Excesso de formalismo e de papelório  

3. Resistência a mudanças  

4. Impessoalismo no relacionamento  

5. Categorização como base do processo decisorial 

6. Superconformidade às rotinas e procedimentos 
7. Exibição de sinais de autoridade 

 
5. VANTAGENS DA BUROCRACIA  
 

 Para Weber as vantagens da burocracia são: 

 

1. Racionalidade1 em relação ao alcance dos objetivos da organização 

2. Precisão na definição do cargo e na operação, pelo conhecimento exato dos 

deveres. 

3. Rapidez nas decisões, pois cada um conhece o que deve ser feito e por quem e 

as ordens e papéis tramitam através de canais preestabelecidos. 

4. Univocidade2 de interpretação garantida pela regulamentação específica e escrita. 

Por outro lado, a informação é discreta, pois é fornecida apenas a quem deve 

recebê-la. 

5. Uniformidade de rotinas e procedimentos que favorece a padronização, redução 

de custos e de erros, pois os procedimentos são definidos por escrito. 

                                                
1  Racionalidade: empregar o raciocínio para resolver problemas. 
2  Univosidade: Aquele que permite uma única interpretação. 



6. Continuidade da organização através da substituição do pessoal que é afastado. 

Além disso, os critérios de seleção e escolha do pessoal baseiam-se na capacidade 

e na competência técnica. 
7. Redução do atrito entre as pessoas, pois cada funcionário conhece aquilo que é 

exigido dele e quais são os limites entre suas responsabilidades e as dos outros. 

8. Constância, pois os mesmos tipos de decisão devem ser tomados nas mesmas 

circunstâncias. 

9. Subordinação dos mais novos aos mais antigos, dentro de uma forma estrita e 

bem conhecida, de modo que o superior possa tomar decisões que afetem o nível 

mais baixo. 

10. Confiabilidade, pois o negócio é conduzido de acordo com regras conhecidas, 

sendo que grande número de casos similares são metodicamente tratados dentro da 

mesma maneira sistemática. As decisões são previsíveis e o processo decisório, por 

ser despersonalizado no sentido de excluir sentimentos irracionais, como o amor, 
raiva, preferências pessoais, elimina a discriminação pessoal. 

11. Existem benefícios sob o prisma das pessoas na organização, pois a hierarquia 

é formalizada, o trabalho é dividido entre as pessoas de maneira ordenada, as 

pessoas são treinadas para se tomarem especialistas em seus campos particulares, 

podendo encarreirar-se na organização em função de seu mérito pessoal e 

competência técnica. 
        

 Resultado 

 

Uma pesquisa feita com 40 (quarenta) pessoas, funcionários de empresas de 

pequeno, médio e grandes portes, das cidades de Leme – São Paulo, com o objetivo 

de mostrar que as empresas que buscam chegar ao sucesso e se manter no 

mercado precisam de organização (burocracia). 

Foi feita a seguinte pergunta: 

 Na empresa que você trabalha existe manual de regras de trabalho ou 
de postura do profissional?  



 

    A empresa oferece oportunidade de crescimento, promoções conforme 

competências, experiências, testes ou tempo de serviço? 

  
Após essas pesquisa pode-se perceber que mesmo as empresas tendo 

regras e não são passadas para os funcionários como deveriam, muitos até fazem 
bom trabalho, porém devido a observações do ambiente e por seguir alguns 

procedimentos de funcionários com mais tempo de serviço. 

Porém não é porque o funcionário está na empresa a mais tempo que o que 

ele faz é o correto, deixar um roteiro de atividades é muito mais simples para 

estabelecer prioridades nas atividades, não é raro observar em algumas empresas o 

pessoal de setores comercial, por exemplo, exercendo atividades fora de suas 

atribuições como compras e faturamento, não que seja proibido, mas as vendes tem 

seus atribuições e precisam ser a cada dia pensada e modificada, pesquisada e 
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aprimorada. Enquanto ele faz outras atividades deixam de melhoras seus 

conhecimentos. 

Na segunda pergunta dentre outra que foram feitas pode-se observar que as 
empresas atuais no ramo comercial tem se atentado para valorizar os que se 

destacam e busca o algo a mais, porém algumas empresas principalmente as de 

pequeno e médio porte onde não existem setores específicos, a comunicação é bem 

complicada havendo conflitos nas interpretações, mediante aos diferentes níveis de 

conhecimento. 
 

Considerações Finais 

  
 Essa pesquisa tem por finalidade realizar um estudo abrangente sobre o 

desenvolvimento dos serviços burocráticos e mostrar para as empresas comerciais  

e colaboradores métodos de melhorar métodos de realização de tarefas sem expor 

empresas, funcionários e empresários. 

Fazer com que a burocracia seja enxergada por um novo prisma dando a 

organização mais controle, sabendo que esse controle é fundamental para o bom 
funcionamento das organizações atuais. 

 Todos os momentos desta pesquisa tem se direcionado não para dizer quem 

está certo ou errado, apenas apontar para uma nova visão da burocracia, não que 

ela não tenha critica, existe sim uma estrutura rígida, porém em relacionamentos 

não dá para ser inflexível, mas existe uma forma humana de ter normas de conduta 

para não ferir essas relações. 

 As organizações tem o direito de escolher o que melhor se adapta ao seu 

institucional, porém em todos estarão presente a burocracia, pois todos os 

processos precisam ser registrados. 
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