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Gerenciar uma equipe não é fácil, além de ter que controlar as suas tarefas, é necessário acompanhar se a equipe irá entregar o que foi acordado

ou não. Para isso, é fundamental que o Gestor tenha um controle da rotina. Isso porque a desorganização do fluxo organizacional derruba não

apenas a produtividade nos ambientes corporativos mas também acaba comprometendo a qualidade das entregas e diminuindo assim a

eficiência operacional.

Pensando nisso, separamos esse e-book para auxiliar você na Gestão da Rotina da sua Equipe, objetivando maximizar os seus resultados.

Esperamos que você goste.

Equipe DOC9
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Dica 1: Padronize seus Processos

Gerenciar a rotina é um processo que envolve uma séria de ações e de verificações cotidianas para que os profissionais consigam realizar as suas

tarefas e as suas obrigações adequadamente. E para isso acontecer, faz-se necessário que os processos estejam padronizados para que seja

possível ter mais velocidade e confiança nas tarefas, além de ter a certeza que o resultado será o mesmo independente do funcionário que for

executar.

Além de garantir um resultado padronizado, essa atividade também beneficia o trabalho em equipe, já que todos os colaboradores terão

conhecimento sobre a mesma tarefa, fazendo com que eles se auxiliem. A rotina não será apenas de um colaborador, passará a ser

responsabilidade da equipe.
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Dica 2: Defina Projetos

A definição de projetos é essencial para garantir que as rotinas serão de fato executadas, além disso, é um ótimo modo de desenvolver a

responsabilidade dos seus colaboradores, que contarão com um projeto que está sob responsabilidade deles. Para isso, distribua as demandas

em projetos e esses projetos entre os seus colaboradores.

Após, defina um cronograma de entregas parciais, detalhando datas e resultados esperados de cada entrega, e além disso, crie uma rotina de

acompanhamento desses projetos, para conversar com os seus colaboradores, para ver se eles estão com alguma dificuldade, se precisam de

ajuda ou se estão sobrecarregados.
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Dica 3: Monitore o desempenho

Para que a Gestão da Rotina tenha sucesso, você precisa realizar o monitoramento das atividades, monitorando resultados individuais e da sua

área. Controle as entregas e realize a cobrança da sua equipe em relação a realização dos procedimentos previstos. Essa pode ser a parte mais

difícil no começo, mas ela é decisória, afinal, nenhuma ação pode ser tomada sem ter o conhecimento sobre os resultados.

Acompanhe seus colaboradores através de quadro de atividades, checklists de tarefas e cronogramas de Gant. Será por esse meio que você

conseguirá identificar problemas e ineficiências na execução de certas rotinas, e quais podem ser modificadas e redistribuídas entre mais colegas

de equipe.
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Dica 4: Divida as rotinas por prioridade

Outra maneira de melhorar a Gestão da Rotina é a divisão de atividades e procedimentos recorrentes através de critérios claros e objetivos. Você

pode, por exemplo, separar as atividades de acordo com a criticidade delas, ou então dividir as atividades de acordo com a dificuldade delas ou

até pelo tempo de execução delas.

Outra maneira é dividir ela pelos conhecimentos necessários para execução, ou rotinas de acordo com as funções de cada colaborador, nível de

colaboradores ou então necessidade de interação com outras áreas da empresa, como a existência de tarefas coletivas.

DOC9 Gestão de dados empresariais | Gestor Jurídico: Otimize a rotina da sua equipe



Dica 5: Delegue tarefas

Um dos princípios da gestão da rotina é a execução correta das tarefas dentro de um período definido. E para isso acontecer, você não poderá

mais centralizar demandas! Será preciso delegar tarefas para os seus colaboradores para ter eficiência no cumprimento dos prazos. Por isso,

delegue as rotinas baseando-se em dois critérios: por prioridade dos procedimentos e por capacidade dos profissionais.

Repasse primeiramente aquelas tarefas que não necessitam tanto de atenção e conhecimentos, e que possam ser executadas por terceiros

facilmente. Depois, faça uma lista com as tarefas mais complexas de rotina que você executa e verifique quais delas que outros colaboradores

teriam capacidade de executar. Planeje esse repasse das tarefas que são possíveis de repassar. E para aquelas tarefas que você não pode passar

para outras pessoas, faça uma lista com os conhecimentos necessários e planeje como você poderá desenvolvê-los nos membros da sua equipe,

para no futuro, repassar essas atividades.

Um dos erros mais comuns dos gestores é não repassar as tarefas, quando isso acontece todos são prejudicados, tanto o Gestor, que não

conseguirá focar em atividades estratégicas e gerenciais, e a equipe, que não estará sendo desenvolvida.
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Dica 6: Categorize rotinas operacionais

Uma prática valiosa e importante para o Gerenciamento da Rotina que pode aumentar o desempenho na hora da execução das tarefas é a

categorização de processos em grupos por afinidades ou por semelhanças. Com isso, você pode estipular períodos para realizar as tarefas da

mesma categoria, o que faz com que você mantenha o foco por mais tempo em obrigações semelhantes, normalmente, quando agregamos

obrigações distintas, acabamos perdendo tempo para se concentrar nelas.
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Dica 7: Busque ferramentas para melhorar a sua rotina

Ao adotar a Gestão da Rotina, a sua equipe estará se permitindo otimizar processos e também procedimentos operacionais. Você pode auxiliar a

produtividade da sua equipe utilizando ferramentas que auxiliem a produtividade. Separamos aqui algumas ferramentas interessantes:
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Asana
O Asana é uma ferramenta de
gerenciamento de tarefas online,
que pode ser acessado via desktop
ou vi celular. A capacidade de
agrupar diferentes times e ter
acesso a gráficos com a evolução
de trabalho de cada equipe é um
diferencial do Asana, e o mesmo
pode ser integrado no e-mail.
Possui também uma versão
Premium, que permite mais
projetos e mais times – ideal para
empresas de maior porte.

Todoist
Gratuito, rápido e fácil: Essas são
as vantagens do Todoist como
gerenciador pessoal. Especializado
em tarefas diárias e mais
localizado para o
acompanhamento de uma rotina
individual, ele é responsivo e
eficiente. É compatível com mais
de dez tipos de plataformas, e
permite que você tenha acesso
permanente às suas listas de
atividades a partir de qualquer
dispositivo (computador,
notebook, tablet ou smartphone).

Trello
Versátil para tanto um só
profissional quanto para times ou
setores, o Trello é um organizador
“em quadros”. Possui janelas que
se assemelham a cartões ou post-
its, os mesmos podendo ser
mudados de lugar diante de
necessidade, data ou quaisquer
fatores sejam da sua vontade.
Funcional para empresas de
pequeno e médio, é prazeroso e
leve, além de ser extremamente
simples.

Quire
Por último mas não menos
importante, temos o Quire.
O Quire apresenta umlayout
intuitivo e de fácil entendimento,
mantendo os detalhes de suas
atividades em uma coluna lateral
para melhor visualização. É
possível inserir anexos, sincronizar
com o Google Drive e compartilhar
suas tarefas com outros usuários
para trabalhos em grupo.
Atualmente é totalmente grátis,
podendo oferecer diferentes
versões pagas no futuro.
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https://quire.io/


Dica 8: Repasse suas diligências jurídicas
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Outra saída para otimizar a rotina da sua equipe é no repasse de diligências jurídicas para a DOC9. Trabalhamos há mais de 9 anos no mercado de

logística forense, abrangemos todo o território nacional e somos a maior empresa de logística forense do mercado.

Trabalhamos atualmente atendendo os serviços de audiências, cálculos judiciais, protocolos, retiradas, cópias forenses e outras diligências. Todos

os nossos fluxos são desenhados para entregar ao cliente a qualidade que ele necessita.

Grandes empresas de telefonia, seguradoras, indústrias e varejistas, usualmente acabam por estruturar um setor jurídico próprio, responsável

pelo controle e condução de seus processos e suas diligências. Nesse fluxo, que acaba por se assemelhar muito a um fluxo industrial, inúmeras

diligências acabam sendo resolvidas e atendidas por advogados da própria empresa e outras demandas acabam sendo repassadas para outros

escritórios de advocacia ou para um advogado correspondente.

SOLICITAR CONTATO
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Por que a DOC9

SOLICITAR CONTATO

O que muitas empresas não sabem, é que podem repassar a demanda do seu setor jurídico diretamente para a DOC9, minimizando as chances de

perdas de informações que acontecem nesse fluxo, diminuindo, inclusive, os gastos desse repasse de serviço a cada etapa da cadeia produtiva.

Nossa empresa, nesses 9 anos de mercado, se tornou referência na realização de audiências, assembleia de credores, sustentação oral, cópias,

protocolos, retiradas e outras diligências, facilitando assim o dia-a-dia tanto de escritórios quanto de setores jurídicos de grandes empresas.

Segurança, Qualidade e Tecnologia
Para quem busca segurança ao repassar as suas diligências, a organização trabalha com o que há de mais moderno em termos de tecnologia, como, por
exemplo, o controle via aplicativo mobile para monitoramento de parceiros audiencistas, além de possuir um equipe treinada, possuidora de amplo
conhecimento jurídico, sempre pronta a estruturar da melhor forma os serviços que solicitados.

Gerenciamento da Rede de Parceiros
Não perca tempo gerenciando a sua rede de parceiros, a DOC9 já faz isso para você. A empresa possui uma equipe totalmente dedicada ao gerenciamento de
correspondentes, realizando seleção via comprovação de experiência, realizando treinamentos periódicos e de reciclagem, via conferência, e avaliando
constantemente os parceiros correspondentes através de ranqueamento por desempenho, entre outras atividades.
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SOLICITAR CONTATO

Todas as suas diligências
em um só lugar.

É a facilidade que você precisa.
É DOC9.
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