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Resumo 

O presente estudo busca analisar uma acentuada disfunção burocrática na estrutura 

administrativa de uma unidade da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), 

usando como referência uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) localizada a Zona Sul da 

Cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista uma estrutura burocratizada, devido principalmente 

ao modelo militarizado. O excesso de formalismo e de papelório acaba prejudicando a 

unidade nos procedimentos administrativos. Existe atualmente no país, uma forte pressão para 

desmilitarizar as Policias Miliares, todavia, esta é uma questão extremamente complexa por 

ser uma mudança constitucional, porém acredita-se, que através da melhoria administrativa 

interna é possível alcançar melhores resultados na prestação de serviços para sociedade.  
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1 - Introdução 

 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) é uma organização antiga com 

estrutura burocratizada e verticalizada, edificada nos valores hierárquicos e disciplinares 

militares, contrariando a ideia atual de organização moderna com estrutura horizontal e com 

autonomia para fazer o seu trabalho. Por outro lado, essa estrutura ultrapassada causa 

desconforto na sociedade, que sofre com o aumento da violência e a ineficácia do aparelho 

policial. Assim, os gestores públicos da área estão sendo cada vez mais cobrados pela 

sociedade.                       

Segundo Carvalho (2010, p. 01) “ as disfunções tornam a burocracia um sistema 

obsoleto, fechado ao cliente externo, que é o seu alvo principal, e impedem inteiramente a 

inovação e a capacidade criadora dos seus clientes internos”. 

O programa da Unidade de Polícia Pacificadora foi elaborado com os princípios da 

polícia de proximidade, um conceito que vai além da polícia comunitária e tem sua estratégia 

fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área de Segurança Pública 

(UPP, 2016). Sendo assim, a presença de disfunções da burocracia na estrutura administrativa 

da UPP compromete a eficácia deste programa. 

O crescimento da especialização e da rigidez hierárquica, além do o uso excessivo de 

normas e regulamentos podem comprometer as organizações no cumprimento dos seus 

objetivos e metas, prejudicando, desta forma, o resultado final (MAIA; PINTO, 2007). 

No mundo atual, as organizações precisam inovar e apresentar resultados satisfatórios 

sob pena de perderem prestígio ou até mesmo deixarem de existir, pois os clientes são cada 

vez mais exigentes com as organizações. No caso das organizações públicas, os clientes são 

cidadãos, que cobram serviços eficazes e exige cada vez mais qualidade nos serviços. 

Diante do exposto, o objetivo deste relatório consiste em analisar o excesso de 

formalismo e de papelório na estrutura burocrática de uma unidade da PMERJ e como isto 

prejudica a sua gestão, tendo como referência uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) 

localizada na Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de janeiro. Ao final 
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apresenta-se o plano de ação com intuito de propor algumas soluções para eliminar ou 

amenizar os efeitos negativos do excesso de formalidade e de uso de papéis causam nos 

procedimentos internos da unidade. 

 

 2 – Apresentação do Caso 
 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) é uma instituição bicentenária 

com um efetivo de aproximadamente 43500 pessoas (PMERJ, 2016). Este órgão, tem sua 

competência estabelecida no artigo 144, parágrafo quinto, da Constituição Federal /1988, 

trazendo para a mesma a polícia ostensiva e preservação da ordem pública (BRASIL, 1988). 

A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) estudada está localizada na Zona Sul da 

Cidade do Rio de Janeiro e foi inaugurada há mais de cinco anos e dispõe de um efetivo de 

quase cento e noventa policiais militares, que são responsáveis por garantir a paz e a 

tranquilidade de cerca de milhares de moradores (UPP, 2016).  

A organização policial, apesar das suas competências constitucionais, necessita de 

uma estrutura administrativa para funcionar com efetividade. Na PMERJ, todas as atividades 

são planejadas com base nas diretrizes do Comando Estratégico da Corporação (PMERJ, 

2016). Na UPP referenciada, do contingente de quase cento e noventa policiais, cerca de 

quinze policiais desempenham funções de atividade meio.  

Um tema muito comum nos tempos atuais abordado por diversos especialistas e 

grupos da sociedade civil organizada é a desmilitarização das polícias militares no país. 

Soares (2003, p. 1) afirma que “a consequência da ausência de projetos de reforma é, 

portanto, degradação institucional da polícia e de sua credibilidade”. No Congresso Nacional 

tramitam diversas ideias e propostas de mudanças nas polícias brasileiras, todavia algumas 

propostas defendem a desmilitarização das polícias militares sem unificação com as polícias 

civis, enquanto outras propostas defendem a desmilitarização com a unificação das polícias.  

A indecisão na reforma dos órgãos policiais prejudica o planejamento das instituições 

e a reestruturação administrativa das polícias (SOARES, 2003). Além disso, é comum no país 

sempre que se discute reestruturação ou modernização administrativa em qualquer órgão 

público encontrar muita resistência dos seus gestores e, no caso específico das polícias, não é 

diferente (DIAS, 2011). Por outro lado, a mudança na gestão das polícias militares no país é 

urgente, pois fatores problemáticos como a violência policial, o desvio de conduta, a 

formação deficitária e a desvalorização da carreira, entre outros, podem ser atribuídos ao 

militarismo oriundo das forças armadas. (SOARES, 2003). 

A desmilitarização das polícias militares nos oferece uma grande oportunidade de criar 

uma nova instituição com estrutura horizontal e moderna, porém enquanto isto não ocorre é 

necessária uma reforma administrativa que priorize uma maior proximidade da sociedade e 

isto está de acordo com a ideia básica do programa UPP, porém as disfunções da burocracia 

presentes nos procedimentos internos contribuem para um afastamento do público externo e 

dificulta as tentativas de modernização da organização. 

Na atividade dos servidores administrativos da UPP, dentre todas as disfunções 

burocráticas citadas por Merton (1970), uma das quais ocorre com bastante frequência é o 

excesso de formalismo e de papelório. Em relação ao excesso de formalismo e papelório, este 

vem da obrigação de formalizar todos os procedimentos, o que faz perder tempo, além de 

causar dano financeiro a instituição e, consequentemente, a sociedade que custeia as 

organizações públicas, desta forma, prejudicando o serviço ofertado aos cidadãos 

(CHIAVENATO, 2003). O uso de arquivos, brochuras, livros, fichas, protocolos, ofícios, 
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exigência de assinaturas e vistos tornam o serviço lento, além de caracterizar a predominância 

de sistema manual de controle ao invés de um sistema informatizado, que poderia agilizar as 

atividades internas.  

Por outro lado, observamos uma inflexibilidade com as rotinas e procedimentos, pois o 

servidor se preocupa em cumprir à risca as regras e regulamentos ao invés de inovar e 

colaborar para a melhoria da organização. 

Outras disfunções da burocracia citadas por Merton (1970) também ocorrem na 

estrutura administrativa da unidade, geralmente ocorrem em conjunto de outras disfunções, ou 

seja, uma puxa a outra, seja em maior ou menor intensidade. Todavia, o excesso de 

formalismo e de papelório se apresenta com maior intensidade, por este, motivo este relatório 

aborda o assunto. 

Através da ferramenta gerencial conhecida como Diagrama de Causa e Efeito (ou 

Diagrama de Ishikawa) foram sintetizadas algumas consequências do problema apontado e 

estão apresentadas na Figura 1. De acordo com Maximiano (2012), esta ferramenta tem sido 

considerada uma das sete ferramentas da qualidade e foi desenvolvida para fazer as pessoas 

pensarem sobre as causas e possíveis razões que fazem com que um problema ocorra. Ainda 

segundo o autor, apesar dela ter sido projetada inicialmente para a área industrial, ela pode ser 

adaptada perfeitamente para outras áreas. 
 

Figura 01. Diagrama de causa e efeito da disfunção 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3 – Referencial Teórico 

 

3.1. Burocracia 

 

Segundo o dicionário Michaellis, a burocracia: 

 
1 A classe dos funcionários públicos, principalmente dos das secretarias de 

Estado; 2 Influência e predominância dos funcionários públicos, especialmente dos 

das secretarias de Estado, no governo do país. 3 Administração dos negócios 

públicos por hierarquia de funcionários. 4 Qualquer sistema de administração, em 
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que os assuntos são tratados por escrito e dependem da assinatura de vários 

funcionários. 5 pej Administração com excesso de formalidades. 

 

Observa-se que a palavra burocracia tem um sentido pejorativo, refletindo a ideia de 

uma organização com excesso de formalidades. Para as pessoas, a burocracia reflete a ideia de 

demora nos procedimentos, excessos de papéis, protocolos, exigências, além de ineficiência 

administrativa, geralmente associada ao setor público. A burocracia tem recebido uma 

conotação negativa nas organizações atuais, sendo associado a excesso de regras e defeitos 

burocráticos, porém regras e certos procedimentos burocráticos proporcionam padrões de 

como lidar com empregados. Todos conhecem as regras e são tratados de forma igualitária, 

permitindo as organizações serem eficientes (MAIA; PINTO, 2007). 

A burocracia está presente em todas as organizações e seu objetivo básico era 

construir um modelo que garantisse a eficiência da organização a partir de uma estrutura que 

permitisse administrar de forma racional, impessoal e bastante produtiva, porém a burocracia 

é confundida com as suas anomalias ou disfunções (DIAS, 2011). 

Segundo Meneguzzo (2000, p. 24) “as organizações públicas se estruturam de acordo 

com os princípios burocráticos, com organograma linear, poder centralizado, atribuições 

definidas e hierarquizadas”.  

Os estudos iniciais da Teoria da Burocracia, partiram do princípio que a Teoria 

Clássica e a Teoria das Relações Humanas, ambas oponentes e contraditórias, apresentavam 

uma visão incompleta de organização. Assim, a partir das críticas à teoria clássica pelo seu 

mecanicismo, suas práticas administrativas desumanas e injustas e também à teoria das 

relações humanas pelo seu romantismo ingênuo, surgiu a necessidade de formular uma nova 

teoria. Essa teoria deveria estudar as organizações sob o ponto de vista estruturalista, 

enfatizando sua racionalidade, ou seja, adequação dos meios aos objetivos. (CHIAVENATO, 

2003). 

A burocracia foi formalizada por Max Weber (1864-1920) e tem como princípio a 

máxima eficiência e previsibilidade. O modelo burocrático facilita o controle do trabalhador, 

que foi treinado e doutrinado, tendo aparato para desempenhar com eficiência o trabalho na 

organização (CARVALHO, 2010). A burocracia pretendia corrigir o desperdício existente nas 

organizações com a eficiência, através de papéis bem definidos e especialização das tarefas 

(MAIA; PINTO, 2007). 

A burocracia, como sistema, é um modelo de produção que tem seu foco na 

racionalidade e a adequação dos meios, buscando maior eficiência no alcance dos objetivos 

organizacionais. Para 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. As origens da burocracia 

remontam à época da Antiguidade. 

               

As organizações formais ou burocráticas, apresentam três características principais, 

que a distinguem dos grupos informais ou primários: formalidade, impessoalidade e 

profissionalismo. Estas três características formam o chamado tipo ideal de burocracia criado 

por Max Weber (MAXIMIANO, 2012). 

Sanches (2007, p. 20) afirma que “ao formular o modelo burocrático, Weber não 

previu a possibilidade de flexibilidade da burocracia para atender a duas circunstâncias: a 
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adaptação da burocracia às exigências externas dos clientes e a adaptação da burocracia às 

exigências internas dos participantes”. 

Chiavenato na sua abordagem ao tema observa dez características apresentadas pelo 

modelo burocrático e relaciona as consequências previstas pela utilização do Modelo Ideal de 

Burocracia de Weber, conforme Quadro 1 apresentado a seguir: 

 

Quadro 1. Burocracia: consequências e objetivo 

A burocracia é baseada em: Consequências previstas: Objetivo: 

1. Caráter legal das normas. 

2. Caráter formal das comunicações. 

3. Divisão do trabalho. 

4. Impessoalidade no relacionamento. 

5. Hierarquização da autoridade. 

6. Rotinas e procedimentos. 

7. Competência técnica e mérito. 

8. Especialização da administração. 

9. Profissionalização. 

10. Previsibilidade do funcionamento. 

Previsibilidade do 

Comportamento humano. 

Padronização do desempenho 

dos participantes. 

Máxima eficiência 

da organização. 

Fonte: CHIAVENATO (2003, p. 266) 

 

Por serem as disfunções burocráticas o tema principal deste relatório, devemos agora 

estudar os conceitos das disfunções burocráticas e suas consequências nas organizações 

públicas. 

   

3.2. Disfunções da burocracia 
              

As características do modelo ideal weberiano citadas no tópico anterior consolidam a 

racionalidade do modelo, porém, o formalismo excessivo conduz a rigidez e ao mecanicismo 

do comportamento organizacional, fazendo com que apareçam suas disfunções, onde os meios 

transformam-se em fins e os indivíduos esquecem-se dos resultados (CARVALHO, 2010). 

A burocracia em excesso leva a organização para a ineficiência administrativa e 

trazem consequências como a rigidez dos servidores em relação as normas e regulamentos, 

excesso de formalismo, autoritarismo central, dificuldade de agradar os clientes devido a 

padronização de procedimentos, entre outros. Todavia, não se pode esquecer que a burocracia 

colabora positivamente para a organização administrativa da instituição, como forma de 

assegurar o bom andamento das rotinas e procedimentos presentes em uma organização e 

estruturar as formas de controle entre o planejado e realizado (SANCHES, 2007). 

Weber caracterizou a burocracia na sua forma mais pura, também não previu nenhuma 

variação do comportamento humano dentro das organizações e não considerou a existência 

das organizações informais. Todavia, Robert K. Merton observou essas características e 

concluiu que foi dada muita relevância aos resultados positivos da organização burocrática, 

esquecendo-se das tensões internas que provocam imperfeições ao modelo ideal de 

burocracia. Estas imperfeições, ele chamou de disfunções (DIAS, 2011).  

Sanches (2007, p. 19) afirma que “ as disfunções da burocracia residem basicamente 

no fato de que a burocracia não leva em conta a chamada organização informal, que existe 

fatalmente em qualquer tipo de organização”. 
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Segundo Prando (2013, p. 54) “o que é entendido como algo negativo na burocracia 

são suas disfunções, ou seja, seus efeitos não esperados. São anomalias em seu 

funcionamento, caracterizadas como desvio ou exagero de suas características”.  

Segundo Chiavenato (2003, p. 268-270) as disfunções da burocracia citadas por 

Merton (1970) são as seguintes: 

1. Internalização das regras e apelo aos regulamentos; 

2. Excesso de formalismo e de papelório; 

3. Resistência a mudanças; 

4. Despersonalização do relacionamento; 

5. Categorização como base do processo decisório; 

6. Superconformidade as rotinas e aos procedimentos; 

7. Exibição de sinais de autoridade; 

8. Dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. 

 

Chiavenato compara as características da burocracia baseadas na previsibilidade do 

funcionamento com as disfunções da burocracia que são baseadas na imprevisibilidade do 

funcionamento, conforme Quadro 2 apresentado a seguir:  

 

Quadro 2. Características da burocracia x Disfunções da burocracia 

Características da burocracia Disfunções da burocracia 

1. Caráter legal das normas 

2. Caráter formal das comunicações 

3. Divisão do trabalho 

4. Impessoalidade no relacionamento 

5. Hierarquização da autoridade 

6. Rotinas e procedimentos 

7. Competência técnica e mérito 

8. Especialização da administração 

9. Profissionalização 

1. Internalização das normas 

2. Excesso de formalismo e papelório 

3. Resistência a mudanças 

4. Despersonalização do relacionamento 

5. Categorização o relacionamento 

6. Superconformidade 

7. Exibição de sinais de autoridade 

8. Dificuldades com clientes 

Previsibilidade do funcionamento Imprevisibilidade do funcionamento 

     Fonte: CHIAVENATO (2003, p. 269) 

 

3.3. Uso de formalismo e de papelório 

              

Dias (2011, p.85) afirma que: 

A Polícia Militar, como instituição burocrática, apresenta as características 

organizacionais descritas por Weber em seu modelo ideal de burocracia, tendo seu 

funcionamento pautado pelo caráter legal, embasados através da constituição de 

normas e regulamentos, comunicação formal, racionalidade e divisão do trabalho, 

impessoalidade nas relações, hierarquia de autoridade, procedimentos padronizados 

e previsibilidade do funcionamento. 

 

O formalismo existe na administração pública devido o papel excessivamente 

burocratizado que esta instituição apresenta e, também, sustenta as relações de hierarquia e 

poder. Na hierarquia, serve para regular as normas e tarefas, estabelecendo direitos e deveres. 

Já o poder usa o formalismo para usufruir da exaustiva regulamentação burocrática das 

organizações públicas (MENEGUZZO, 2000). 

No serviço público, devido sua base burocrática, é comum as cientificações formais, 

ou seja, escritos ou documentados com as assinaturas de „ciente‟, „visto‟, „recebido‟ e „de 
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acordo‟. Os ofícios, memorandos, formulários, circulares e protocolos são exemplos de 

documentos onde ocorrem essas assinaturas (MAIA; PINTO, 2007). 

 
Embora o problema da burocracia não seja exclusivo da administração pública, para 

o cidadão comum a ideia de burocracia se dá quando este se vê em condições de 

desordem, fluxo e transição, que o obrigam a excessos de papéis, protocolos e 

exigências, tendo uma visão da burocracia como a ineficiência do setor público. Este 

por sua vez é visto como o estereótipo da burocracia, em face de sua imprecisão 

quanto ao arcabouço de objetivos. Sua finalidade se volta para a prestação do 

serviço eficaz e eficiente, buscando a consecução de suas metas por meio de 

processos, tarefas e especialização (CARVALHO, 2010, p. 1). 

 

A documentação escrita é importante, mas pode provocar problemas, neste sentido, 

Chiavenato (2003, p.356) afirma que “se uma organização tenta fazer tudo de maneira formal 

e escrita, os procedimentos e regras tornam-se pesados e opressivos”. 

Os atos burocráticos visam tornar organizações eficientes por excelência, porém o 

gasto excessivo com papel pode representar um entrave e ir de encontro ao alcance desse 

objetivo. A quantidade de documentos a se utilizar em um processo pode ser um problema por 

causa do risco de atraso nos trâmites do processo (PRANDO, 2013).    

            

4 – Plano de Ação 

 

Quando identificamos um problema, devemos buscar meios para resolvê-los, mas 

antes é necessário fazer uma análise das causas do problema. Para o problema organizacional 

em estudo, será utilizada a ferramenta de gestão conhecida como 5W2H. Esta ferramenta é 

considerada uma das técnicas mais eficazes na solução de problemas, na tomada de ações 

corretivas e preventivas e na elaboração de planos e atividades, identificando os elementos 

necessários que deverão conter no projeto (MARTINS, 2012). Esta ferramenta, consiste 

basicamente nas seguintes perguntas: WHAT - o que será feito; WHY - por que será feito; 

WHERE - onde será feito; WHEN - quando será feito; WHO - por quem será feito; HOW - 

como será feito; HOW MUCH - quanto custará fazer (MARTINS, 2012). 

Através da 5W2H e com base no referencial teórico apresentado, este relatório 

apontará algumas soluções, para as causas indicadas no Diagrama de Causa e Efeito, do uso 

elevado de formalidades e de papelório nos procedimentos internos da UPP. 

As causas apontadas do problema são: (i) rigidez de regras e procedimentos, (ii) 

predomínio de sistema manual, (iii) perda de dados, (iv) problema nos computadores e 

dispositivos, (v) ambiente fechado e inflexível e, também, (vi) falta de materiais. 

Na unidade, o servidor faz somente o previsto, ou seja, o servidor trabalha somente de 

acordo com as regras e procedimentos previstos, sob risco de serem punidos caso não os 

respeitem. A rigidez de regras e procedimentos colabora para mecanização do servidor e este 

perde a capacidade de inovar e colaborar com novas soluções. Assim, para motivar os 

servidores e aumentar a produtividade do trabalho é necessário diminuir o foco nas regras, 

fazer rodízio dos servidores nas funções e incentivar o trabalho em conjunto (SANCHES, 

2007). 

O predomínio de sistema manual é evidente na unidade, pois existe diversos livros de 

registros, arquivos e protocolos, além de ofícios, memorandos e avisos. Também, ocorre o uso 

excessivo de cientificações formais, pois todos os documentos devem ser rubricados por 

diversos servidores com expressões „ciente‟, „recebido‟, „de acordo‟, entre outras. O ideal é 

informatizar o máximo o sistema, porém, isto depende de vontade política devido ao custo 
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elevado de informatizar todo sistema para uma instituição ampla como a PMERJ. Todavia, 

através das redes sociais e e-mail torna-se possível reduzir o papelório (MAIA; PINTO, 

2007). 

Na unidade, a perda de dados ocorre, principalmente, devido uso elevado de arquivos 

de papéis para guardar informações. Apesar do armazenamento de certos documentos serem 

importantes, existe o risco de perda de documentos. Assim, ampliar o banco de dados da 

unidade e priorizar arquivos digitais é uma solução eficiente (PRANDO, 2013). 

Na unidade, alguns computadores e impressoras estão danificados e todos estão 

desatualizados. O custo para comprar software de sistema operacional da Microsoft é 

inviável. Consertar os computadores e os dispositivos e usar software de licença livre são as 

soluções ideais. 

Em relação ao ambiente fechado e inflexível (centralizado) o comando da unidade 

deve compartilhar as decisões e ideias entre todos os servidores como melhor forma para 

inovar (MENEUZZO, 2000). 

Por fim, a falta de materiais é devido à falta de recursos financeiros da instituição 

como um todo e uma proposta original foca na parceria com empresas da região e pessoas 

dispostas a fazer doações de bens duráveis que não farão mais uso. 

O tempo previsto para implementar estas soluções são estimados, mas devido à 

complexidade do problema propõe-se um tempo curto, porém suficiente para implementá-las.  

Em relação ao custo para implementar as soluções indicadas, sabe-se que qualquer 

organização pública tem especificidades para comprar produtos e serviços, ou seja, não se 

pode utilizar recursos públicos sem observar exigências legais. Todavia, este relatório procura 

indicar soluções sem custos ou de baixo custo.  

No Quadro 3, apresenta-se o plano de ação estruturado com base na ferramenta 

5W2H, onde estão sintetizados os problemas descritos. 

 

Quadro 3. Plano de Ação 5W2H para UPP estudada 

WHAT 
WHY WHO 

WHER

E 
WHEN HOW 

HOW 

MUCH 

O QUE POR QUE QUEM ONDE QUANDO COMO QUANTO 

Flexibilizar 

regras e 

incentivar a 

inovação 

Rigidez de 

regras e 

procedimento

s 

Comandante 

da unidade 

 

UPP 30/08/2016 Menos foco nas regras, 

fazer rodízio dos 

servidores nas funções 

e incentivar o trabalho 
em conjunto 

Sem custos 

Máxima 
informatização 

do sistema 

Predomínio 
de sistema 

manual 

Subcoman-
dante da 

unidade 

UPP 30/11/2016 Depende de fatores 
externos, mas por 

enquanto reduzir 

bastante o uso de 

papelório fazendo uso 
de e-mail e redes 

sociais 

Alto custo 

Reduzir a 

quantidade de 

arquivos físicos 

Perda de 

dados 

Servidor A UPP 30/10/2016 Ampliar e estruturar o 

banco de dados da 

unidade 

R$ 1.000,00 

Consertar e 

atualizar os 

equipamentos 

Problemas 

nos 

computadores 
e dispositivos 

Servidor B e 

colaboradores 

UPP 30/08/2016 Comprar peças de 

reposição e priorizar 

softwares livres 

R$ 500,00 

Descentralizar 
as decisões 

Ambiente 
fechado e 

inflexível 

Comandante 
da unidade 

UPP 30/08/2016 Compartilhar decisões 
e ideias com todos os 

servidores 

Sem custos 
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Firmar 

parcerias e 

aceitar doações 

Falta de 

materiais 

Servidor C e 

colaboradores 

Lojas e 

empresa

s da 

região 

31/12/2016 

(constante) 

Visitar empresas e 

achar pessoas dispostas 

a colaborar 

Baixo custo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

5 – Conclusão 

 

O presente relatório teve como objetivo analisar o excesso de formalismo e papelório 

na estrutura burocrática de uma UPP localizada na cidade do Rio de Janeiro. Esta disfunção 

da burocracia se caracteriza principalmente pelos procedimentos internos da UPP se basearem 

na cultura do papel. O formalismo em excesso prejudica a comunicação entre os servidores e 

colabora para a rigidez das tarefas realizadas. Como o funcionário está concentrado para o 

interior da organização, devido suas rotinas e procedimentos, no final de todo o processo o 

resultado acaba criando conflitos com os clientes da organização, que não ficam satisfeitos 

com o serviço oferecido. 

Através da ferramenta gerencial conhecida como Diagrama de Causa e Efeito foram 

sintetizadas algumas consequências do excesso de formalismo e papelório na unidade. A 

rigidez de regras e procedimentos colabora para a mecanização dos servidores e prejudica a 

inovação. O predomínio de sistema manual torna os trabalhos lentos devido a necessidade de 

uso de livros de registros, arquivos e protocolos. Por outro lado, ocorre perda de dados devido 

a fragilidade dos arquivos físicos. Ainda, problemas nos computadores e dispositivos 

impedem uma maior agilidade no trabalho. Já o ambiente fechado e inflexível mantém os 

funcionários desmotivados. Por fim, também, ocorre falta de materiais devido escassez de 

recursos financeiros. 

Com base nos problemas levantados foi desenvolvido um plano de ação baseado na 

ferramenta 5W2H. Neste plano de ação apontou-se algumas soluções práticas para o problema 

do excesso de formalismo e de papelório na estrutura administrativa da UPP destacada, tendo 

como base os estudos de Merton (1970 apud CHIAVENATO, 2003) sobre as disfunções da 

burocracia.    

Um ponto interessante observado no plano de ação elaborado é que a maioria das 

propostas de soluções apresentadas possuem baixo custo (algumas até mesmo sem custo), 

bastando a adoção de boas práticas de gestão para serem implementadas. 

Soares (2003, p. 1) afirma que “na transição democrática, todas as instituições 

públicas e seus procedimentos passaram por uma revisão e reajuste ao novo momento. Uma 

destas instituições, entretanto, acabou esquecida: a polícia”.  

Enquanto a desmilitarização das polícias militares não ocorre, a instituição PMERJ 

deve buscar uma reforma administrativa na sua estrutura burocrática e o programa das 

Unidades de Polícia Pacificadora se apresenta como uma proposta inovadora. Porém, a 

presença de disfunções burocráticas na estrutura das unidades ameaça este programa. 

Entender como ocorre essas disfunções e propor soluções eficientes para evita-las pode 

colaborar para a melhoria administrativa das unidades.  

Acredita-se que resolver definitivamente o problema das disfunções da burocracia na 

estrutura da UPP pode ser considerado complexo e necessita de mais estudos sobre o 

problema, porém este relatório propõe uma iniciativa para combater o problema do excesso de 

formalismo e de papelório através de soluções simples e econômicas de gestão. 
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Desta forma, espera-se que o presente trabalho possa contribuir para que ocorra uma 

transformação de dentro para fora na unidade referenciada e, desta forma, melhorar o produto 

final oferecido aos clientes.  
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