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RESUMO 

 
 
 
 
 
 

Com o crescimento das exigências dos clientes, as empresas tiveram que se 
preocupar cada vez mais com a qualidade de seus produtos e serviços. Diante deste 
contexto percebe-se que a busca pela melhoria nos processos, produtos e serviços 
prestados é de suma importância nas atividades das empresas e não é diferente 
para o setor de prestação de serviços relacionados à saúde, estética e beleza como 
é o caso do Instituto Catarinense Bella Flor, portanto teve-se por objetivo principal 
realizar um diagnóstico organizacional, visando a melhoria nos serviços prestados. A 
tipologia do estágio utilizada foi uma avaliação formativa, com a utilização das 
abordagens qualitativa e quantitativa. A coleta de dados foi primária e secundária, 
sendo que os dados primários foram coletados por meio de questionário e 
entrevistas e os dados secundários por meio de documentos da empresa. Foram 
utilizados meios estatísticos para análise dos dados quantitativos, quanto aos dados 
qualitativos foram interpretados mediante análise de conteúdo. Diante disto pode-se 
sugerir melhorias para a empresa, em seus processos, produtos e serviços 
prestados, voltado para conseguir novos clientes e trabalhar na manutenção dos 
atuais. Por meio do resultado da pesquisa a empresa pode ter uma visão geral das 
medidas que se deve adotar para melhorar seu processo e a prestação de serviços.  
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: diagnóstico, prestação de serviços, melhorias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No cenário atual, em que a tendência é de permanentes mudanças e a 

competitividade tornou-se determinante para a sobrevivência da organização, faz-se 

necessário que a mesma busque desenvolver sua capacidade de melhor atender ao 

cliente, prestando um serviço diferenciado e de qualidade.  

As questões comerciais, as disputas por mercado, a produtividade, a 

competitividade, a eliminação de barreiras e a modernização tecnológica tem exigido 

que as organizações realizem constantes mudanças em sua estrutura. 

Em meio a tantos acontecimentos tecnológicos, climáticos, sociais, políticos e 

econômicos torna-se imprescindível que as mesmas estejam preparadas para reagir 

a essas situações inusitadas e verificar as barreiras que possam dificultar o alcance 

dos objetivos propostos. 

As organizações necessitam buscar qualidade nos serviços, um ambiente 

adequado e uma estrutura definida para atender as necessidades de seus clientes.  

Todavia para se integrar neste mundo competitivo e fazer frente aos seus 

concorrentes é preciso que as mesmas possuam uma estrutura organizacional e 

administrativa adequada aos seus objetivos e que busquem uma melhoria em seus 

processos, produtos e serviços. 

Diante disto, para melhor servir e não apenas atender as expectativas, mas 

surpreender os clientes com a qualidade dos serviços prestados, oferecendo o que 

há de melhor em saúde, estética e beleza o Instituto Catarinense Bella Flor sentiu a 

necessidade de fazer um levantamento dos seus processos, rever seus objetivos e 

verificar a qualidade dos serviços prestados. 

 

 

1.1 Objetivo geral 

 

 

O presente trabalho de estágio tem como objetivo geral realizar um 

diagnóstico organizacional no Instituto Catarinense Bella Flor.  
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1.2 Objetivos específicos 

 

 

• Efetuar um levantamento dos procedimentos administrativos da empresa. 

• Identificar a percepção dos colaboradores com relação à organização. 

• Identificar a qualidade dos serviços na percepção dos clientes. 

• Apresentar o diagnóstico. 

• Sugerir melhorias.  

 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

Este trabalho justificou-se pela necessidade que a organização sentiu de 

verificar a qualidade de seus processos e serviços buscando a competitividade no 

mercado onde a mesma está inserida. 

A viabilidade deste trabalho tornou-se possível com a disponibilidade de 

bibliografia para fundamentação teórica, auxílio da organização quanto à concessão 

de informações de seu banco de dados e o auxílio dos colaboradores e clientes. 

A aplicação deste trabalho foi importante para a organização, considerando 

que foi o primeiro estudo realizado neste sentido, possibilitando uma verificação da 

percepção dos colaboradores e clientes em relação a sua prestação de serviços. 

Do ponto de vista acadêmico o estudo permitiu a transposição de parte dos 

conhecimentos da ciência da administração para uma realidade empresarial. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo foram apresentados os referenciais teóricos que serviram 

como base para a implementação deste estudo. 

 

 

2.1 Administração 

 

 

A Administração consiste em interpretar os objetivos da organização e 

transforma-los em ações que visem o bom desempenho organizacional. 

Conforme Chiavenato (1997), a tarefa da administração é interpretar os 

objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por 

meio do planejamento, organização, direção e controle dos esforços realizados nas 

áreas e níveis da organização, e conseguir alcançar os objetivos de maneira 

adequada às situações. 

A administração é essencial para a sobrevivência das organizações, e é 

considerada como uma ciência que visa fornecer elementos para ajudar na obtenção 

eficaz dos seus resultados. Administrar é acima de tudo planejar e organizar a 

estrutura de órgãos e de cargos que compõem o quadro da empresa, e dirigir e 

controlar estas atividades. 

Ainda para o mesmo autor, planejamento serve como base para as demais 

funções administrativas, determina antecipadamente quais são os objetivos que 

devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. O planejamento define 

onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que seqüência. 

Organizar consiste em determinar as atividades específicas, necessárias para 

o alcance dos objetivos planejados, agrupar as atividades em uma estrutura lógica 

(departamentalização), e designar as atividades específicas de posições e pessoas 

(cargos e tarefas). 

A função de dirigir tem como papel principal a ação, e está relacionada 

diretamente com os recursos humanos da mesma. E por fim dentro da estrutura 

administrativa está o controle que tem a finalidade de assegurar os resultados de 
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tudo aquilo que foi planejado, organizado e dirigido, ajustando-os tanto quanto 

possível para se chegar aos objetivos que foram previamente estabelecidos. 

A administração tornou-se, com o passar dos tempos, muito importante para a 

sociedade moderna, pois ela é um meio de fazer com que as coisas sejam 

realizadas da melhor maneira possível, com o menor custo e com a maior eficiência 

e eficácia. 

Segundo Maximiano (2000), a administração é o processo de tornar e colocar 

em prática as decisões sobre os objetivos e utilização de recursos. Desta forma, a 

administração faz um estudo de todo o trabalho executado dentro da organização, 

diagnostica qual a falha no processo e propõe as soluções possíveis e adequadas.  

 

 

2.2. Organização 

 

 

As áreas funcionais serão administradas de acordo com a forma de 

organização determinada pela empresa. 

A organização é um tipo de associação em que conforme Cury (2000), os 

indivíduos se dedicam a tarefas complexas que estão relacionadas entre si por um 

sistemático estabelecimento e consecução de objetivos, mutuamente aceitos. 

Para Maximiano (2000), uma organização é um sistema de recursos que 

procura realizar objetivos ou conjuntos de objetivos.  As organizações são grupos 

sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos ou finalidades, 

que podem ser classificados em duas categorias principais: produtos e serviços. 

Segundo Lacombe (2003), a organização pode ser também entendida como o 

produto resultante desse processo de organizar, como a forma que assume toda 

associação humana para atingir um objetivo comum.  

Ainda para o mesmo autor, uma característica importante que a distingue de 

outros tipos de sistemas sociais, é a prioridade para a consecução de uma meta 

específica. Segundo esse critério, os grupos de amigos não são organizações nesse 

sentido técnico. Pode-se dizer, portanto, que sem objetivo nenhuma organização 

teria razão de existir e, em conseqüência, todas as organizações realizam objetivos. 
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2.3 Missão 

 

 

Nenhuma organização existe sem ter um objetivo, sem uma razão de ser. 

Toda empresa necessita estabelecer claramente aonde quer chegar e o que está 

sendo feito para atingir seus objetivos, para isto a missão deve estar estabelecida 

para que todos possam visualizá-la. 

A missão para Oliveira (1999), é uma forma de se traduzir determinado 

sistema de valores em termos de crenças ou áreas básicas de atuação, 

considerando as tradições e filosofias da empresa. 

Ainda segundo o mesmo autor, o estabelecimento da missão tem como ponto 

de partida a análise e interpretação de algumas questões como: 

• Qual razão de ser da nossa empresa? 

• Qual a natureza do negócio da organização? 

• Quais são os tipos de atividades em que a empresa deve concentrar seus 

esforços no futuro? 

Para Kotler (1998), caso tenha alteração na missão da organização poderá 

acarretar em modificações positivas ou negativas em toda a sua estrutura 

organizacional. Porém, deve-se redefinir sua missão caso tenha perdido 

credibilidade ou não represente mais o melhor caminho para a organização. 

Las Casas (1999), acredita que a missão deve ser definida com a 

determinação de qual é o negócio da empresa e do que ela se propõe a fazer para 

atender o mercado. Deve ser desenvolvida sempre a partir de algum benefício para 

a sociedade, ou do mercado em si. 

Conforme Kotler (1998), ao se definir uma missão a organização deve se 

preocupar em levar em consideração o ambiente do mercado que está inserida.  

No entanto a mesma não precisa rever sua missão de ano em ano, a cada 

nova modificação do ambiente. A definição da missão da empresa deve possibilitar a 

visão e a direção da organização para os próximos dez a vinte anos.  
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2.4 Visão 

 

 

A visão é uma jornada que liga o conhecido pela organização ao amanhã, ao 

desconhecido, criando o futuro a partir de uma montagem de fatos, esperanças, 

sonhos, oportunidades e perigos. 

Conforme Oliveira (1999), a visão pode ser considerada como os limites que 

os principais responsáveis pela organização conseguem visualizar dentro de um 

período de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla.  

Ainda para o mesmo autor, algumas vezes a visão pode configurar-se em 

uma situação irrealista quanto aos destinos da organização. Mas, esta situação não 

é preocupante, pois ocorrerá posteriormente uma análise interativa da organização 

diante das oportunidades e ameaças do ambiente. 

Conforme a visão que a organização tenha do futuro é necessário que os 

processos organizacionais estejam estruturados para que haja harmonia nos 

objetivos. 

 

 

2.5 Estrutura Organizacional 

 

 

Uma maneira de melhorar o desempenho da organização é manter uma 

estrutura organizacional organizada e adequada aos seus objetivos.  

De modo geral, toda organização necessita estar devidamente estruturada, 

com a finalidade de facilitar o fluxo dos processos, tentando desta forma assegurar 

resultados satisfatórios para a organização. 

A organização tem sido empregada como sinônimo de arrumação, ordenação 

e eficiência, porém o objetivo de todo empreendedor é que a organização deve ser 

entendida não apenas como um quadro funcional, mas sim como uma cultura ou 

uma crença de que ela deve ser praticada da melhor maneira possível. 

Para Stoner e Freeman (1999) a estrutura organizacional estabelece como 

uma organização desempenha suas atividades, dividindo-as, organizando-as e 

coordenando-as. 
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Conforme Cury (1994) a estrutura organizacional atende a três funções 

básicas, primeiro, as estruturas tendem a realizar produtos organizacionais e atingir 

metas organizacionais. Segundo, as estruturas destinam-se a minimizar ou 

regulamentar a influencia das variações individuais sobre a organização. Terceiro e 

não menos importante, as estruturas são os contextos em que o poder é exercido, 

em que as decisões são tomadas e onde são executadas as atividades das 

organizações. 

Quando a estrutura organizacional é estabelecida de forma adequada, ela 

propicia para a empresa alguns aspectos, descritos por Oliveira (1996), a seguir: 

• Identificação das tarefas necessárias. 

• Organizações das funções e responsabilidades. 

• Informação, recursos e feedback aos empregados. 

• Medidas de desempenho compatíveis com os objetivos. 

• Condições motivadoras. 

       A estrutura organizacional de uma organização deve estar ligada primeiro 

em seu planejamento, ter em mente aonde quer chegar é o primeiro passo a ser 

realizado, deve definir os objetivos a serem atingidos e a maneira de como deve se 

fazer para atingi-los. 

Sendo assim, as organizações apresentam estruturas que bem coordenadas 

tem como alcançar seus objetivos finais. A estrutura pode ser informal e formal. 

 

 

2.5.1 Estrutura informal 

 

 

Este modelo de estrutura não é planejado, surge naturalmente da integração 

social das pessoas ligadas à organização, portanto apresenta relações que 

usualmente não aparecem no organograma. 

No entender de Soares (1990), esta estrutura apresenta pontos fortes e 

pontos fracos, sendo eles: 

Pontos fortes: 

• Proporciona maior rapidez no processo. 

• Reduz distorções existentes na estrutura formal. 

• Complementa a estrutura formal. 
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• Reduz a carga de comunicações dos chefes. 

• Motiva e integra as pessoas da empresa. 

 

Pontos fracos: 

• Desconhecimento de chefias. 

• Dificuldade de controle. 

• Possibilidade de atritos entre as pessoas. 

 

 

2.5.2 Estrutura formal 

 

 

Este modelo de estrutura apresenta-se como sendo aquela deliberadamente 

planejada e formalmente representada, em alguns de seus aspectos pelo 

organograma. 

A estrutura formal é definida na empresa por ter formalidades e padrões 

quanto à forma de divulgações e preparação de normas, pode ser encontrada em 

comunicações, instruções e por fim apresentada sob forma gráfica e ou descritas. 

Na concepção de Cury (1994), a estrutura formal envolve os aspectos 

planejados da organização, abrangendo problemas de estruturas, normas, métodos 

e processos de trabalho. 

Ainda segundo o mesmo autor, a estrutura organizacional deve ser delineada 

de acordo com os objetivos e as estratégias estabelecidas pela organização. 

Algumas características da estrutura formal, relacionadas pelo mesmo autor, 

são: 

• Divisão do trabalho. 

• Padronização e simplificação das atividades dos operários. 

• Maior especificação e detalhamento das tarefas. 

• Maior aproveitamento do trabalho especializado por meio de linhas de 

montagem. 

 

Dentro da estrutura organizacional formal, ainda para o mesmo autor, 

destaca-se: 
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• Estrutura linear. 

• Estrutura funcional. 

• Estrutura staff-and-line. 

• Estrutura comissionada. 

 

 

2.5.2.1 Estrutura linear 

 

 

Um dos tipos de estruturas mais encontrada nas organizações é a estrutura 

linear que tem como conceito básico linhas claras de subordinação, sem deixar 

dúvidas a quem tem poder de mandar e decidir e quem têm a obrigação de acatar as 

ordens e as decisões tomadas. As decisões tomadas pelas chefias devem se 

entendidas pelo subordinado como ordem, que precisam ser atendidas sem 

discussão e questionamento. 

Segundo Cury (1994), esta estrutura é baseada na organização do exército, 

estruturado em torno de chefes excepcionais, demonstra com nitidez a unidade de 

comando e o princípio do escalonamento hierárquico. Este tipo de estrutura 

apresenta as seguintes características: 

• A chefia é fonte de autoridade. 

• As ordens seguem pela via hierárquica. 

• Cada empregado recebe ordens de um só chefe imediato. 

 

Para Chiavenato (2000), esta estrutura apresenta vantagens importantes, pois 

se trata de uma estrutura simples e de fácil compreensão, proporcionando uma clara 

delimitação das responsabilidades das unidades ou posições envolvidas. É o tipo de 

organização indicado para pequenas empresas ou para empresas que operam em 

ambientes estáveis.  

Esta estrutura também apresenta desvantagens, ainda para o mesmo autor, 

numerosas e graves tais como, a estabilidade e constância das relações formais 

podem levar à rigidez e à inflexibilidade da organização, dificultando a inovação e a 

adaptabilidade da empresa a novas situações ou condições. Ainda pode se tornar 

autocrática, pois enfatiza a função de chefia e de comando. As comunicações, 
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baseadas nesta estrutura, tornam-se indiretas, demoradas, sujeitas a intermediações 

e a distorções. 

 

 

2.5.2.2 Estrutura funcional 

 

 

Este tipo de estrutura possui um conceito inverso da estrutura linear em 

função de adotar uma maior flexibilidade, favorecer uma melhor divisão do trabalho e 

por não dar evidência à rigidez como é imposta pela estrutura linear. 

Para Cury (1994, p.331) “este tipo de estrutura tem larga aplicação em 

trabalhos de natureza industrial, especialmente operários de linha de produção ou 

montagem em grande volume”. 

A estrutura funcional é fundamentada na técnica da supervisão funcional, 

tendo sido planejada para implantar as idéias de Taylor e tem larga aplicação na 

base da organização, onde prevalece a especialização. Conforme o mesmo autor, 

esta estrutura apresenta algumas características relacionadas da seguinte forma: 

• Direção singular. 

• Valorização da especialização. 

• Multiplicidade de contatos entre supervisores e executores. 

• Aplicação da divisão do trabalho, as tarefas de execução e as de supervisão. 

 

Já segundo Chiavenato (2000), esta estrutura pode apresentar as seguintes 

características: 

• Autoridade funcional ou dividida. 

• Linhas diretas de comunicação. 

• Descentralizações das decisões. 

• Ênfase na especialização. 

 

A organização funcional traz algumas vantagens, proporciona o máximo de 

especialização nos diversos órgãos ou cargos da organização, permitindo que cada 

qual se concentre única e totalmente no seu trabalho específico. Pode proporcionar 
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melhor supervisão técnica e desenvolve comunicações diretas, mais rápidas e sem 

distorções. 

Porém, a organização funcional pode apresentar desvantagens, como a 

substituição da autoridade linear pela autoridade funcional, que é relativa e dividida, 

traz a diluição da autoridade de comando, da exigência da obediência e disciplina. 

As pessoas podem ficar confusas na hora de saber a quem recorrer para a 

resolução dos seus problemas, e isto poderá causar perda de tempo e a confusões 

desnecessárias. 

 

 

2.5.2.3 Estrutura staff-and-line 

 

 

Este modelo busca desenvolver em uma estrutura as vantagens linear e 

funcional. 

A estrutura staff-and-line tem por principal característica a coexistência de 

características lineares e tem características funcionais simultaneamente. Cada 

órgão se reporta a apenas um órgão superior, para Chiavenato (1997), estas 

características são o principio da autoridade única. As características são: 

• Cada empregado recebe ordens de um único chefe imediato. 

• O staff pode ser unipessoal, multipessoal, com estrutura em linha ou 

colegiada. 

• O staff exerce somente autoridade de idéias, exceto quanto ao pessoal de 

sua estrutura interna, que é integral. 

 

Chiavenato (2000), relaciona as principais funções da estrutura de staff: 

• Serviços, ou seja, atividades especializadas. 

• Consultoria e assessoria. 

• Monitoração. 

• Planejamento e controle. 

 

A estrutura de staff apresenta uma série de vantagens no que se refere à 

assessoria especializada e inovadora (unidades de staff), mantendo o princípio de 



 23 

unidade de comando (unidades de linha). Também possui uma atividade conjunta e 

coordenada de órgãos de linha e de staff, onde enquanto os órgãos de linha se 

encarregam na execução das atividades básicas na organização os órgãos de staff 

se responsabilizam pela execução de serviços especializados. 

Mas algumas restrições são apresentadas neste tipo de estrutura, uma delas 

é que geralmente o assessor de staff é na maioria das vezes um técnico com 

preparo profissional, já o homem de linha é uma pessoa de prática, promovido pela 

sua experiência e dedicação no trabalho. Outro problema poderá surgir com a 

diferença de idade entre as pessoas de linha e de staff, onde a pessoa de linha 

como assumiu tal posição com a sua dedicação ao longo dos anos na organização, 

é muitas vezes mais experiência e poderá rejeitar o assessor de staff, que será mais 

novo e com maior formação profissional. Poderá surgir um conflito também quando 

os projetos de staff não obtiverem sucesso, pois poderá alegar que o pessoal de 

linha não colaborou e o pessoal de linha alegar que o projeto era impraticável e 

teórico demais. Realmente, é difícil a obtenção de um equilíbrio total entre linha e 

staff, de tal modo que ambos tenham um comportamento cooperativo e integrado. 

 

 

2.5.2.4 Estrutura comissionada 

 

 

Denomina-se comissão como o conjunto de pessoas, especialmente, 

designadas para desempenhar um ato administrativo. A estrutura colegiada tem 

como vantagem liberdade de critica, visão generalista e possui espírito de equipe, 

mas como desvantagem apresenta demora nas tomadas de decisões e 

responsabilidades mais diluídas, conforme Smcsik (1992). 

A estrutura colegiada para ter um bom funcionamento é fundamental que as 

funções e responsabilidades sejam de consciência do conselho, diretoria e demais 

órgãos.  

Para Cury este tipo de estrutura é caracterizado por: 

• Direção plural ou colegiada, ou seja, tomada de decisões pertence ao grupo. 

• A responsabilidade da execução é impessoal. 

• Poderes restritos dos membros. 

• Situa-se em nível hierárquico superior. 
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• As ordens partem de um grupo para cada empregado, mas cada empregado 

só tem um chefe imediato. 

• Denominações características: junta, comissão, conselho, tribunal, diretoria. 

 

Para que a representação da estrutura organizacional seja realizada, deve-se 

utilizar o gráfico universal denominado organograma. 

 

 

2.6 Organograma 

 

 

A apresentação gráfica da empresa é realizada por meio do organograma, 

que tem por finalidade permitir uma visualização rápida da forma como a empresa 

está organizada. 

Segundo Chinelato (1999), organograma é o gráfico que representa a 

estrutura formal da empresa, ou seja, a disposição hierárquica dos órgãos. 

Conforme Cury (2000), para representar a estrutura organizacional, deve ser 

utilizado o gráfico universal denominado organograma, que é conceituado como 

representação gráfica e abreviada da estrutura da organização.  

De acordo com Chinelato (1999), existem várias maneiras de representar a 

estrutura da empresa. A escolha do tipo ideal fica á critério do analista, considerando 

este a natureza da organização e o seu nível de concentração ou desconcentração, 

os mais utilizados são: 

• Organograma clássico ou vertical: este tipo é simplificado e procura deixar 

bem claro os níveis de hierarquia. É bastante utilizado em instituições onde a 

visão da hierarquia é fator preponderante. Facilita também a codificação dos 

órgãos ou das atividades da organização. 

• Organograma radical ou circular: é bastante utilizado nas instituições mais 

modernas e mais flexíveis, em que o trabalho grupal é uma marca maior, não 

havendo intenção de ressaltar-se maior importância deste ou daquele órgão. 

• Organograma horizontal: tem finalidade semelhante à do organograma 

clássico, embora amenize a discriminação hierárquica, uma vez que a escala 

de poder é representada da esquerda para a direita e não se cima para baixo. 
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• Organograma funcional: este tipo preocupa-se não com linhas de 

subordinação hierárquica, mas sim com as linhas indicativas dos 

relacionamentos funcionais entre órgãos, ou da subordinação técnica. 

• Organograma matricial: este tipo é bastante utilizado quando não se tem a 

definição muito precisa dos órgãos, mas sim de aglomerados de grupos 

trabalhando por projetos, tendo, cada um deles, vários especialistas cuidando 

das tarefas ou de atividades específicas, podendo ser usado em caso de 

grupos temporários. 

 

Conforme Lacombe (2003), as principais vantagens dos organogramas são 

conseqüências da explicitação que ele proporciona da estrutura organizacional. 

Facilita a identificação de deficiências da estrutura, como: superposições e 

duplicações de atividades, lacunas de atividades (atividades que não são 

praticadas), subordinações múltiplas e níveis hierárquicos em demasia. Facilitar a 

identificação das deficiências induz à sua correção. 

Ainda para o mesmo autor, os organogramas podem ser classificados de dois 

tipos: 

• Organograma clássico ou vertical: este tipo de organograma utiliza algumas 

regras e convenções e os componentes básicos utilizados são as linhas, onde 

representam as principais relações formais existentes na estrutura e os 

retângulos, onde possuem uma simplicidade e facilidade de visualização 

rápida da estrutura. Os retângulos representam os órgãos que compõem a 

estrutura e não as pessoas. 

• Organogramas não-clássicos: qualquer representação da estrutura 

organizacional que permita sua compreensão de forma adequada e que não 

seja um organograma clássico poderá, em princípio, ser considerada um 

organograma não-clássico. 

 

A estrutura da organização se torna eficaz a partir do momento em que é 

elaborado um organograma de sua estrutura interna, mas para que se alcance bons 

resultados as organizações precisam muitas vezes rever seus processos. 
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2.7 Processo 

 

 

Além do organograma, a definição dos processos auxilia na estruturação da 

organização. 

De acordo com Lacombe (2003), processo pode ser definido como a 

ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um 

começo, um fim, e inputs e outputs claramente identificados: uma estrutura para 

ação. Processo empresarial pode ser visto tanto como sendo o conjunto de 

atividades com uma ou mais espécies de entrada e que cria uma saída de valor para 

cada cliente, como com finalidade comum de propiciar uma vantagem competitiva 

para organização. 

De acordo com Cury (2000, p.303) “podemos definir processo como uma 

série de tarefas ou etapas que recebem insumos (matérias, informações, pessoas, 

máquinas, métodos) e geram produtos (produto físico, informação, serviço), com 

valor agregado usado para fins específicos por seu receptor”. 

Desta forma o processo é realizado da seguinte maneira, o individuo recebe 

uma informação ou material de alguém que deve ser produzido um serviço ou 

produto e passar adiante o resultado do seu trabalho ao cliente final, que pode ser o 

cliente interno ou externo. 

Para Maximiano (2000), é por meio de processos que o sistema transforma os 

recursos para produzir os resultados. Um processo é um conjunto ou seqüência de 

atividades interligadas. Todos os sistemas e organizações podem ser 

desmembrados em processos. 

As causas que compreendem um processo não são apenas aquelas que se 

conhecem e se controlam, mas também aquelas que não se conhecem e não se 

controlam, onde todas as causas possíveis, conhecidas ou não, compõem o 

processo e contribuem com maior ou menor intensidade para a qualidade do seu 

efeito ou produto. Procura-se, porém, para controlar apenas as causas que afetam 

com maior ou menor intensidade a qualidade do produto, pois aquelas causas que 

não se planeja controlar, ou porque são desconhecidas, ou porque não são 

consideradas importantes são denominadas causas comuns do processo, segundo 

Dellaretti (1994). 
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Para facilitar o entendimento do processo em toda a organização é 

necessária a utilização do fluxograma, cujo objetivo é facilitar a compreensão da 

exata tramitação do fluxo de trabalho ou de uma rotina. 

 

 

2.8 Fluxogramas 

 

 

O fluxograma tem por objetivo evidenciar a seqüência de um trabalho, 

permitindo a visualização dos movimentos ilógicos e a dispersão de recursos 

materiais e humanos. 

Para Oliveira (1996), o fluxograma é a representação gráfica que apresenta a 

seqüência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os 

responsáveis e/ou unidades organizacionais envolvidas no processo. 

Ainda para o mesmo autor, os principais tipos fluxograma são: 

• Fluxograma vertical: é normalmente destinado à representação de rotina 

simples em seu processamento analítico em uma unidade organizacional. 

• Fluxograma parcial ou descritivo: este tipo descreve o curso de ação e os 

tramites dos documentos, é mais utilizado em levantamentos e sua 

elaboração é mais difícil do que o fluxograma vertical e é mais utilizado para 

rotinas que envolvem poucas unidades organizacionais. 

• Fluxograma global ou de coluna: este é o tipo de fluxograma mais utilizado 

pelas organizações tanto no levantamento quanto na descrição de novas 

rotinas e procedimentos, e também permite demonstrar, com maior clareza, o 

fluxo de informações e documentos, dentro e fora da unidade organizacional 

considerada. Apresenta maior versatilidade, principalmente por sua maior 

diversidade de símbolos. 

 

Já para Lacombe (2003), o fluxograma permite um tipo de análise diferente do 

que é proporcionado pelas descrições de funções, pois estas se concentram em 

posições da estrutura organizacional e em órgãos, enquanto os fluxogramas seguem 

os passos dos processos e rotinas acompanhando-os na passagem de um órgão 

para o outro. 
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Para melhor adequação da rotina de trabalho estipulada pela organização o 

ideal é que o layout seja analisado de forma a garantir a eficiência e eficácia do 

funcionamento de todo o processo. 

 

 

2.9 Layout 

 

 

Diante da evolução tecnológica aplicada nas empresas, o estudo de layout, 

tem assimilado uma maior importância. 

Um layout adequado proporciona para a organização uma maior economia e 

produtividade, em função da boa disposição dos instrumentos de trabalho e da 

utilização otimizada dos equipamentos de trabalho, que tem como objetivo maior 

facilitar o fluxo de trabalho, colaborando assim com o funcionário que trabalha no 

sistema. 

De acordo com Cury (2000), O layout corresponde ao arranjo dos diversos 

postos de trabalhos nos espaços existentes na organização, envolvendo, além da 

preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, segundo a 

natureza da atividade desempenhada, a arrumação dos imóveis, máquinas, 

equipamentos e matérias-primas. 

Ainda para o mesmo autor, os objetivos de um projeto de layout consistem 

em: 

• Otimizar as condições de trabalho do pessoal nas diversas unidades 

organizacionais. 

• Racionalizar a disposição física dos pontos de trabalho, aproveitando todos os 

espaços úteis. 

• Minimizar a movimentação de pessoas, produtos, matérias e documentos 

dentro da ambiência organizacional. 

 

A elaboração de um layout passa por alguns princípios básicos destacados 

por Chinelato (1999), a seguir: 
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• Dispor próximo os setores que tenham um grande fluxo recíproco de 

informação ou documentação ou que realizem tarefas complementares entre 

si. 

• Dispor os setores de trabalho de modo a permitir rápida e eficiente supervisão 

dos empregados. 

• Colocar os setores de atendimento ao público próximo à entrada ou no caso 

de edifício, no andar térreo. 

• Agrupar os setores que realizem trabalhos similares. 

• Colocar arquivos, armários, máquinas e outros utensílios perto das pessoas 

ou setores que deles façam usos mais freqüentes. 

• Dispor na medida do possível as pessoas, os móveis e os equipamentos, na 

mesma direção. 

• Atender para a boa apresentação do ambiente, bem como fatores de 

ambientação, que propiciam maior motivação e rendimento. 

• Agrupar no térreo as unidades que operam grandes máquinas e 

equipamentos. 

• Alertar para a localização de portões, janelas, pilastras, tomadas, 

interruptores, lâmpadas, dependências de serviço, entre outras. 

 

Um aspecto a ser evidenciado é que o layout pode afetar o comportamento 

das pessoas, por meio de alterações executadas, mudando assim o fluxo de 

trabalho, os métodos e os processos executados na organização. 

O estudo do layout deve acontecer quando uma empresa observar aspectos 

tais como demora excessiva no desenvolvimento dos trabalhos, tendo um fluxo de 

trabalho inadequado, prejudicando a locomoção das pessoas em suas atividades 

profissionais na empresa e também prejudicando a qualidade dos produtos e 

serviços prestados. 
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2.10 Qualidade na Prestação dos Serviços 

 

 

A qualidade do produto e a qualidade dos serviços são as chaves para o 

sucesso e a sobrevivência no mundo competitivo atualmente. 

A preocupação com qualidade já deve estar presente na concepção do 

produto, mais especificamente, na sua especificação. Deve-se descrever bem o que 

deve ser feito e como deve ser feito. Um aspecto interessante da qualidade é que 

não basta que ela exista, ela deve ser reconhecida e medida pela satisfação do 

cliente. A construção de um produto começa, portanto com as necessidades dos 

clientes. É necessário e vital para a empresa que os seus consumidores se sintam 

satisfeitos por um longo tempo após a compra de seus produtos ou utilização de 

seus serviços. 

Entende-se por qualidade como sendo um conjunto de serviços e produtos 

que atendem as necessidades básicas do cliente final. Para que isto ocorra, Campos 

(1992), afirma que o produto e serviço de qualidade são aqueles que atendem de 

forma confiável o cliente, não possuindo defeitos, com um custo acessível, 

recebendo no prazo certo, no local certo e na qualidade certa o que foi solicitado.  

Para Longenecker (1997), a qualidade tem muitos aspectos. O processo 

operacional estabelece o nível de qualidade à medida que um produto é produzido 

ou um serviço oferecido. Embora o custo e outras considerações não possam ser 

ignorados, a qualidade deve construir um foco primário das operações de uma 

organização. 

A sobrevivência de longo prazo, segundo o mesmo autor, de uma 

organização depende, portanto, de um processo operacional que lhe permita 

satisfazer as demandas de qualidade dos clientes e que os mesmos tenham uma 

percepção favorável da organização. 
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2.11 Cliente 

 

 

O atendimento ao cliente só pode ser atingido com uma visão clara do que 

isso significa para a empresa em longo prazo. Para atender as necessidades e às 

expectativas de seus clientes, todos os colaboradores da organização devem estar 

envolvidos com a qualidade na prestação de seus serviços e com bom atendimento. 

De acordo com Kotler (1999), o cliente se torna o foco mais importante neste 

processo onde por meio dele as empresas se moldam a novas realidades. Muitos 

problemas e discussões que ocorrem nas organizações sobre os mais variados 

assuntos poderiam ser facilmente respondidos se a organizações visualizassem 

melhor o ponto de vista do cliente e seu mercado. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, na era da informação o atendimento ao 

cliente se torna o principal fator de vantagens competitivas entre as organizações. 

Atendimento ao cliente significa, portanto, tudo aquilo que, em conformidade com os 

requisitos, ou seja, o fornecimento dos produtos ou a prestação dos serviços 

solicitados ajude a criar o produto ou serviço em potencial. A organização precisa se 

inovar sempre para poder atender as expectativas dos clientes. Os clientes 

representam a alma de toda a organização e para a satisfação deles a empresa se 

preocupa com a maneira como os mesmos percebem a prestação dos serviços. 

 

 

2.12 Percepção do Serviço Prestado 

 

 

Conforme Gianesi & Corrêa (1996), a percepção que o cliente tem do serviço 

prestado é formada por dois fatores: a prestação do serviço e a comunicação 

transmitida ao cliente durante ou após o processo. À parte do serviço que está 

sendo prestado e a comunicação transmitida ao cliente pode modificar sua 

percepção, pois ele muitas vezes não está ciente de tudo o que acontece no sistema 

de operações para que ele possa ser servido. 

Conforme Las Casas (1997), a maneira que o consumidor percebe o produto 

a ser oferecido no mercado poderá ser também uma forma de segmentação. A 
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percepção pode ser constatada por mapas perceptuais que incluem os atributos a 

serem considerados. Os consumidores, então, atribuem um valor para o produto ou 

serviço como eles os percebem em uma escala com estes atributos. 

Para Gianesi & Corrêa (1996), a prestação do serviço é a principal 

responsável pela percepção do cliente em relação ao serviço prestado, pois a 

mesma é formada em cada um dos momentos em que o cliente entra em contato 

com qualquer aspecto da empresa fornecedora de serviços. Durante a prestação do 

serviço, o cliente vivencia uma série de momentos da verdade, os quais ocorrem em 

uma seqüência específica, desde o momento em que ele chega ao estabelecimento 

até o momento da sua saída do local já com a compra realizada. Esta seqüência 

recebe o nome de ciclo do serviço, que significa o mapa de todos os momentos da 

verdade, conforme vivenciado pelo cliente, em sua seqüência habitual, ao receber o 

serviço. 

Ainda para o mesmo autor, nem todos os momentos do ciclo do serviço têm a 

mesma importância para o cliente e há certos momentos mais críticos e 

fundamentais para a percepção do cliente a respeito do serviço prestado. Isto leva o 

fornecedor do serviço a procurar identificar estes momentos do ciclo que são 

críticos, para obter uma percepção favorável do cliente. 

Determinar critérios segundo os quais o cliente avalia o serviço é, portanto, 

condição fundamental para que o fornecedor do serviço possa priorizar seus 

esforços para gerar uma percepção favorável do serviço ao cliente. 

Conforme o autor citado, identificar os critérios segundo os quais o cliente 

avalia os serviços é uma forma de compreender melhor as suas expectativas. O 

cliente avalia os serviços de acordo com os seguintes critérios: 

• Tangíveis: este critério refere-se à qualidade ou aparência de qualquer 

evidencia física do serviço ou do sistema de operações, ou seja, bens 

facilitadores, equipamentos, instalações, pessoal ou ainda, outros 

consumidores. Este critério é importante para a maioria dos serviços, devido à 

dificuldade de o cliente avaliar o serviço antes da compra, fazendo com que 

esteja atento àqueles aspectos que ele consegue avaliar facilmente: os itens 

tangíveis. 

• Consistência: significa conformidade com experiência anterior, ausência de 

variabilidade no resultado ou no processo. Este critério é importante para 

clientes que querem saber o que esperar de um serviço. 
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• Competência: refere-se à habilidade e ao conhecimento do fornecedor para 

executar o serviço, relacionando-se às necessidades técnicas dos 

consumidores. A competência é geralmente um critério importante para os 

serviços profissionais, nos quais o cliente procura uma capacitação da qual 

não dispõe. 

• Velocidade de atendimento: a velocidade no atendimento é em geral um 

critério importante para a maioria dos consumidores de serviços, notadamente 

quando a presença do cliente é necessária. O tempo que o cliente tem que 

despender para receber o serviço é geralmente considerado um tempo 

perdido, a menos que o serviço envolva algum tipo de lazer para o cliente. 

• Atendimento: este critério refere-se à quão agradável é a experiência que o 

cliente tem em participar ou estar presente no processo de prestação de 

serviço. Contribui para a boa avaliação neste critério a atenção personalizada 

dispensada ao cliente, principalmente quando o cliente percebe que os 

funcionários do fornecedor do serviço o reconhecem. A cortesia dos 

funcionários também é um elemento importante para criar uma boa 

percepção. 

• Flexibilidade: significa ser capaz de mudar e adaptar rapidamente à operação, 

devido a mudanças nas necessidades dos clientes, no processo ou no 

suprimento de recursos. Um aspecto importante da flexibilidade refere-se à 

recuperação de clientes. Como as operações de serviço são realizadas na 

presença do consumidor, os erros são inevitáveis, contudo, pode-se evitar a 

insatisfação dos clientes. 

• Credibilidade e segurança: já foi discutido que o cliente percebe certo grau de 

risco ao comprar um serviço por não poder avaliá-lo antes da compra. Esta 

percepção de risco varia com a complexidade das necessidades do cliente e 

com o conhecimento que este tem do processo de prestação do serviço, este 

critério refere-se, portanto, à formação de uma baixa percepção de risco no 

cliente e à habilidade de transmitir confiança. 

• Acesso: este critério avalia a facilidade que o cliente tem em entrar em 

contato com o fornecedor do serviço. É mais importante quando o cliente tem 

que comparecer fisicamente às instalações do fornecedor para que possa 

receber o serviço. 
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• Custo: o custo de um serviço é o critério que avalia quanto o consumidor irá 

pagar, em moeda, por determinado serviço. Embora geralmente importante, é 

apenas um dos itens do dispêndio total do cliente para receber o serviço, o 

qual inclui, também, o tempo gasto, o esforço físico e o desgaste psicológico. 

 

Já para Gronrros (1995), os clientes avaliam os serviços conforme os 

seguintes critérios: 

• Confiabilidade: refere-se à habilidade de prestar os serviços de maneira 

confiável, precisa e consistente. 

• Competência: refere-se à habilidade e ao conhecimento do fornecedor para 

executar o serviço, relacionando-se às necessidades técnicas dos 

consumidores. 

• Acesso: avalia a facilidade que o cliente tem em entrar em contato com o 

fornecedor do serviço. É mais importante quando o cliente tem que 

comparecer fisicamente às instalações do fornecedor. 

• Comunicação: significa manter os clientes informados em linguagem que 

possam compreender, ser claro e explicar o serviço, assegurar ao cliente que 

será disponibilizada atenção aos seus questionamentos de modo a serem 

esclarecidos. 

• Credibilidade e Segurança: refere-se a formação de uma baixa percepção de 

risco no cliente e a habilidade de transmitir confiança. Reduzir a percepção de 

risco do cliente é condição importante para que o mesmo se disponha a 

adquirir o serviço. 

• Compreender e conhecer o cliente: refere-se a conhecer e entender as 

necessidades do cliente, bem como disponibilizar atendimento 

individualizado, fornecendo um serviço que atenda as exigências específicas. 

• Tangibilidade: refere-se à qualidade e/ou aparência de qualquer evidência 

física do serviço ou do sistema de operações. Este critério é importante 

devido à dificuldade do cliente avaliar o serviço antes da compra. 

 

Estes critérios de avaliação devem refletir os fatores que determinam a 

satisfação do cliente, ou, em outras palavras, a qualidade da prestação do serviço. 

Portanto é importante que a organização esteja atenta aos critérios citados pelos 
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autores para que possa verificar em qual deles é necessário melhorar o potencial, 

uma das maneiras de fazer esta verificação é por meio de um levantamento que 

possibilite diagnosticar a situação em que a mesma se encontra num determinado 

momento. 

 

 

2.13 Diagnóstico Empresarial 

 

 

Para que a organização consiga determinar metas e cumprir com seus 

compromissos, é preciso que haja um comprometimento de todos os envolvidos, os 

gerentes e supervisores devem acompanhar o desenvolvimento da mesma, analisar 

seus aspectos, verificar suas deficiências e implantar melhorias. 

Lacombe (2003), define que fazer um diagnóstico empresarial é examinar a 

situação de uma empresa e determinar seus pontos fortes e fracos em relação à sua 

organização, sua capacidade gerencial, seu know-how técnico e tecnológico, sua 

capacidade de produção e de distribuição, suas perspectivas mercadológicas e 

resultados e perspectivas econômico-financeiras, emitindo um parecer com 

conclusões sobre cada um desses aspectos e sugestões do que se deve fazer. 

O diagnóstico possibilita à organização conhecer melhor seus problemas e 

dificuldades facilitando a correção dos mesmos e mantendo um envolvimento maior 

com todos os seus membros. As informações coletadas por meio do diagnóstico 

provem de dados internos e externos da organização. O diagnóstico pode ser 

realizado pelo próprio pessoal da organização ou por um consultor externo, o qual 

precisará do apoio do pessoal interno. 

O diagnóstico serve para dar origem a metas para eliminar os pontos fracos e 

aproveitar as oportunidades resultantes dos pontos fortes. Proporciona a definir 

cenários a se atingir, o qual, por sua vez, levará à determinação das metas 

estratégicas. 

Para Chinelato (1999), na execução do diagnóstico o analista busca a 

correção dos problemas encontrados, ou seja, o desenvolvimento de novos sistemas 

administrativos e operacionais. 
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3 METODO 

 

 

Este capítulo tem como propósito apresentar o caminho utilizado para atingir 

os objetivos propostos no presente estudo.   

 

     

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

 

O presente trabalho caracterizou-se por uma avaliação formativa uma vez que 

visou apresentar ao Instituto Catarinense Bella Flor, um diagnóstico organizacional. 

Segundo Roesch (1999), a avaliação formativa implica em um diagnóstico no 

sistema atual e sugestões para sua reformulação, por isso requer certa familiaridade 

com o sistema e, idealmente, a possibilidade de implementar as mudanças 

sugeridas e observar seus defeitos. Este tipo de estudo é um dos mais escolhidos 

para trabalhar e identificar problemas ou oportunidades de melhorias na 

organização. 

A abordagem adotada foi quantitativa e qualitativa. Segundo Richardson 

(1999) o método quantitativo representa, em princípio, a intenção de garantir a 

precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, 

conseqüentemente, uma margem de segurança quanto às inferências. Já o método 

qualitativo, segundo Roesch (1999), é apropriada para a avaliação formativa, 

quando se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano. 

 

 

3.2 População e Amostra 

 

 

Para realizar o estudo foram envolvidos os dirigentes e todos os 

colaboradores da organização e, ainda uma amostra de seus clientes. O número de 

clientes na empresa na época do estágio era de 250. Para atender um dos objetivos 

específicos houve a necessidade de definir uma amostra. Considerando uma 
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população de 250 clientes, utilizou-se o cálculo proposto por Gil (1994), chegou-se a 

uma amostra de 71 clientes. 

 Para o estudo foi realizada uma amostra aleatória simples, que de acordo 

com o autor citado consiste basicamente em atribuir a cada elemento do universo 

um único número para depois, selecionar alguns desses elementos.  

Ainda segundo o mesmo autor, a amostra é um elemento que compõe a 

população. O cálculo utilizado para achar o tamanho da amostra foi o seguinte: 

 

n = tamanho da amostra. 

N = tamanho da população. 

σ² = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvio padrão. 

p = percentagem com o qual o fenômeno se verifica. 

q = percentagem complementar. 

e² = erro máximo permitido. 

 

n = σ² p.q. N 
____________________ = 
e² (N -1) + σ² p.q 
              
 
n = 1.50.50.250 
 ___________________ = 
   5² (250 – 1) + 1.50.50 
 
 
n = 2500. 250 
____________________ = 
   25 (249) + 2500 
 
n = 625.000 
____________________ = 
   8725 
 
n = 71 
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3.3 Coleta de Dados 

 

 

A coleta de dados foi desenvolvida por meio de dados primários e 

secundários. As fontes primárias, segundo Roesch (1999, p. 140), “são as colhidas 

pelo pesquisador através da entrevista, questionários, testes ou observações”. 

Já as fontes secundárias, para a mesma autora, são dados já existentes, ou 

seja, registros ou relatórios da empresa que foram colhidos em algum momento para 

outros fins. 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada 

que segundo Roesch (1999 p. 159), “em entrevistas semi-estruturadas utilizam-se 

questões abertas, que permitem ao entrevistador entender e captar a perspectiva 

dos participantes da pesquisa”. A entrevista semi-estruturada foi realizada com os 13 

colaboradores da organização.  

Foi realizada também entrevista não estruturada que conforme Lakatos e 

Marconi (1991 p. 195), “a entrevista não estruturada é aquela onde o entrevistador 

tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada”. A entrevista não estruturada foi realizada mediante contato com os 02 

dirigentes da organização para o desenvolvimento deste trabalho. 

E para atender um dos objetivos específicos foi utilizado questionário, com 

uma amostra dos clientes, que conforme Roesch (1999), o mesmo não é apenas um 

formulário, ou um conjunto de questões listadas sem muita reflexão e sim um 

instrumento de coleta que busca mensurar alguma coisa.  

O referencial teórico para elaboração dos instrumentos de pesquisa teve 

como base os autores Celinski (1994) e Gianesi & Correia (1996).  
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3.4 Tratamento e Análise dos Dados 

 

 

Para Mattar (1992), após a coleta, os dados precisam ser interpretados e 

comparados com os fundamentos teóricos. 

Foi utilizado instrumento estatístico para análise dos dados quantitativos, pois 

segundo o mesmo autor, tem o objetivo de permitir ao pesquisador o 

estabelecimento das conclusões a partir dos dados coletados, sendo que a 

qualidade da pesquisa está diretamente relacionada ao equilíbrio da qualidade entre 

suas diversas etapas. 

Quanto aos dados qualitativos foram interpretados mediante análise de 

conteúdo, que segundo Roesch (1999), a análise de conteúdo utiliza uma série de 

procedimentos para levantar inferência válida a partir de texto. Este método tem 

como objetivo buscar classificar palavras, frases ou mesmo parágrafos em 

categorias de conteúdo. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

 

Este capítulo apresenta o resultado do trabalho destacando inicialmente a 

caracterização da empresa. 

 

 

4.1 Caracterização da Empresa 

 

 

A empresa foi fundada no dia 05/10/2005, com a idéia inicial dos dirigentes de 

montar uma clinica de estética corporal e facial, onde as pessoas não precisassem 

se deslocar para outras cidades para fazerem seus tratamentos estéticos. Mas com 

o decorrer do tempo a idéia foi transformada em um local de fisioterapia, acupuntura 

e uma academia. 

O Instituto Catarinense Bella Flor, está inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ 82.100.785/0001-39 e enquadra-se como empresa 

isenta. A organização atua no ramo de prestação de serviços com uma cota única 

100% para o proprietário Jaime Albanaz.  

A empresa possui em seu cadastro aproximadamente 500 clientes, sendo que 

destes apenas 250 sãos clientes ativos.  

O Instituto está instalado em um prédio bem situado na Rua 13 de Novembro, 

nº 01 - 3 ª andar Centro Comercial Vitória Régia, cidade de Tijucas, onde têm uma 

área de 853 m² e de fácil acesso, proporcionando aos seus clientes os serviços 

relacionados à saúde, beleza e estética com uma clínica e uma academia. 

 

 

4.1.1 Missão 

 

 

Toda empresa deve definir qual o seu objetivo, ter em mente qual o rumo 

deve seguir, então ela pode ter essas respostas pela definição de qual é a sua visão, 

qual é a sua missão, qual é a melhor estratégia a ser utilizada. 



 41 

De acordo com Oliveira (1996, p.71) missão “é a determinação do motivo 

central do planejamento estratégico, ou seja, a determinação de onde a empresa 

quer chegar. Corresponde a um horizonte dentro do qual a empresa atua ou poderá 

atuar”. 

O Instituto Catarinense Bella Flor define como sua missão “atender as 

necessidades dos seus clientes e proporcioná-los o que há de mais moderno em 

tratamentos relacionados à estética, saúde e beleza”. 

 

 

4.1.2 Visão 

 

 

A empresa coloca a visão como projeto de que ela gostaria de ser dentro de 

um período de tempo mais longo em uma abordagem mais ampla. 

A visão social das organizações segundo Cury (1994, p.118) “as 

organizações podem ser consideradas como unidades sociais (agrupamento 

humanos) intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objetivos 

específicos”. 

O Instituto Catarinense Bella Flor define como sua visão “ampliar sua área de 

atuação e ser o melhor e mais completo Instituto de estética, saúde e beleza da 

região”. 

 

 

4.1.3 Principais clientes 

 

 

Os principais clientes são caracterizados por pessoas que estão em constante 

preocupação com a estética, aparência física e saúde, situados nas cidades da 

região, onde a mesma está inserida. 
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4.1.4 Principais fornecedores 

 

 

Os fornecedores estão sempre atentos às necessidades da empresa, 

tornando assim uma parceria que satisfaça ambas as partes. 

Os mesmos estão localizados na região: 

• Extratos da Terra - Florianópolis/ SC 

• Payot – Florianópolis/ SC 

• Cotiro – Florianópolis/ SC 

• Mabelli – Florianópolis/ SC 

• Madibel – Florianópolis/ SC 

• Ciclomania – Florianópolis/ SC 

• TGR – Florianópolis/ SC 

 

 

4.1.5 Principais concorrentes 

 

 

Os principais concorrentes são caracterizados por empresas do mesmo ramo 

de atuação e estão situados na mesma região: 

• Academia New Body – Tijucas/SC 

• Ly An Cabeleireiros – Tijucas/SC 

• Toque de Mão – Tijucas/SC 

• Academia Physical – Tijucas/SC 

 

A empresa percebe nos concorrentes um estímulo para proporcionar serviços 

cada vez melhores aos seus clientes. 

 

 

4.1.6 Principais serviços 

 

 

Os principais serviços oferecidos pelo Instituto são:  
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• Tratamentos capilares. 

• Drenagem linfática. 

• Lipo Manual. 

• Fisioterapia. 

• Acupuntura. 

• Depilação. 

• Manicure e pedicure. 

• Academia. 

 

Os dados para caracterização da empresa foram obtidos mediante uma 

entrevista não estruturada com os dirigentes da organização. 

 

 

4.2 Resultado da Pesquisa 

 

 

Este item apresenta o resultado da pesquisa realizada no Instituto 

Catarinense Bella Flor por meio das entrevistas realizadas com os dirigentes, 

colaboradores e questionário aplicado junto a uma amostra de clientes. 

 

 

4.2.1 Levantamento dos procedimentos administrativos da empresa 

 

 

O levantamento dos procedimentos administrativos da empresa foi efetuado a 

partir de uma entrevista não estruturada com os dois dirigentes da organização. 

No que se refere à estrutura organizacional da empresa verificou-se que a 

organização em estudo apresenta uma estrutura organizacional informal, onde as 

relações são visualizadas e não representadas formalmente pelo organograma. 

Quanto à missão constatou-se que a razão pelo Instituto existir é poder 

proporcionar aos seus clientes o que há de melhor em saúde, beleza e estética, e 

que para atingir este objetivo estão sempre inovando, incentivando seus 
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colaboradores a se reciclarem e buscando os melhores profissionais e técnicas no 

mercado. 

No que se refere à visão de futuro do Instituto a pesquisa aponta que os 

dirigentes buscam recursos para atingir seus objetivos e a organização está 

procurando cada vez mais melhorar sua estrutura, seus equipamentos e seus 

serviços, para proporcionar aos seus clientes o melhor atendimento da região. 

Quanto ao layout da organização foi constatado que a mesma está investindo 

no projeto de ampliação do Instituto e da academia, onde pretende usar a parte 

superior do prédio para instalar a academia, deixando a parte inferior apenas para o 

Instituto. O layout do Instituto é uma preocupação constante, pois os dirigentes 

acreditam que quanto melhor estiverem localizadas as salas dos profissionais 

melhor será o conforto proporcionado aos clientes. Cada profissional tem a sua 

própria sala, com seus produtos e equipamentos dispostos da melhor maneira 

possível. 

Referente aos recursos humanos verificou-se com a pesquisa que as pessoas 

que trabalham no Instituto são profissionais qualificados para atuarem neste ramo 

tão concorrido e solicitado. O Instituto atualmente possui treze colaboradores no 

quadro pessoal. Os profissionais estão sempre realizando cursos de 

aperfeiçoamento e reciclagem. A contratação de novos profissionais surge da 

percepção da necessidade da ampliação de alguma área ou da necessidade de se 

oferecer um novo serviço ao cliente. O recrutamento é realizado por meio de 

indicação de outros profissionais e os dirigentes realizam testes com o profissional 

para verificar a qualidade dos serviços prestados por um determinado tempo.  Após 

a contratação os colaboradores recebem treinamento adequado e a integração com 

a equipe de trabalho. 

Quanto às compras realizadas no Instituto constatou-se que são efetuadas na 

medida em que surge a necessidade de utilizar o produto, cada profissional é 

responsável pela compra do material que irá utilizar e como também pela 

necessidade de estoque. 

Quanto à divulgação do Instituto observou-se que é realizada por meio de 

panfletos, jornal local, convênios com empresas da região e pela indicação dos 

clientes para seus amigos e conhecidos. 

Segundo os entrevistados a empresa possui os seguintes processos: 
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• Processo de atendimento ao Cliente 

 

O processo inicia-se pelo atendimento ao cliente, onde o primeiro contato é 

realizado pela recepcionista.  
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A figura 01 representa por meio de um fluxograma o processo de atendimento ao 

cliente. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do Processo de Atendimento ao Cliente 

Fonte: Dados Primários 
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No caso de cliente novo, é efetuada uma exposição dos serviços prestados. 

Depois é identificado que tipo de tratamento o cliente necessita e a apresentação ao 

profissional responsável pelo serviço escolhido. Nos casos da falta de 

disponibilidade de horário busca-se um agendamento para um atendimento futuro. É 

definida a forma de pagamento do tratamento também no momento da escolha do 

mesmo. Se o cliente não optar por nenhum tratamento serão anotados seus dados 

para contatos futuros. 

 

• Processo de administração dos recursos humanos 

 

A função de administração de recursos humanos é realizada pelos dirigentes 

que realizam as atividades de recrutamento, seleção, treinamento e integração.  
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A figura 02 a seguir representa por meio de um fluxograma o processo de 

administração de recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fluxograma do Processo de Administração de Recursos Humanos 

Fonte: Dados Primários 

 

O processo inicia-se com necessidade da contratação de mais um profissional 
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Início 

Recrutamento pela indicação de 

outros profissionais 

Seleção por meios de testes 

específicos na prática 

Contratado? 
Não 

Arquivo 

Contrato e acerto salarial 

Adequação nas 

funções 

Fim 

Sim 

Treinamento interno e 

integração 



 49 

as atividades a serem executadas. Após a avaliação da prática de cada profissional 

é tomada à decisão se será contratado ou não. Em caso afirmativo, o profissional 

será adequado a sua nova função, receberá treinamento adequado no Instituto e 

também passará por uma integração com todos os outros colaboradores do Instituto. 

Depois é acertado o valor do salário a ser recebido. 

 

• Processo financeiro 

 

O processo financeiro do Instituto é dividido em contas á pagar e contas á 

receber. Estas funções são controladas pelos próprios dirigentes.  
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A figura 03 a seguir representa por meio de um fluxograma a atividade de 

contas á receber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma da Atividade de Contas á Receber 

 Fonte: Dados Primários 
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os recebimentos são transferidos ao banco e os valores são informados ao contas á 

pagar. 

A figura 04 a seguir representa por meio de um fluxograma a atividade de 

contas á pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Fluxograma da Atividade de Contas á Pagar 

Fonte: Dados Primários 
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A atividade de contas á pagar tem inicio com o recebimento do relatório onde 

constam os valores e fornecedores a pagar e folha de pagamento. Os valores do 

contas á receber são informados para saber quais os valores estão disponíveis para 

realização dos pagamentos. Depois são programados os pagamentos e assim que 

os mesmos são efetuados é realizada a baixa no sistema e toda a documentação é 

arquivada. 

 

 

4.2.2 Identificação da percepção dos colaboradores com relação à 

organização 

 

 

O levantamento da percepção dos colaboradores com relação à organização 

foi efetuado por meio de uma entrevista semi-estruturada.  

No que se refere ao conhecimento dos objetivos da organização, verificou-se 

segundo a pesquisa que todos conhecem as prioridades e os objetivos da 

organização. Todo o trabalho por eles realizado gira em torno de contribuir para a 

realização da missão do Instituto, atendendo da melhor maneira possível os clientes, 

prestando um serviço com a maior qualidade possível, buscando sempre aperfeiçoar 

seu trabalho e contribuindo para a harmonia entre todos os envolvidos. 

Com relação ao reconhecimento atribuído pelos superiores, na opinião dos 

entrevistados, todos são tratados da melhor maneira possível, com respeito, 

admiração, seriedade, elogios quando realizam suas funções além das expectativas 

e, sempre que é necessário proporcionam a eles aberturas para resolução de 

problemas ou para realizarem sugestões. Acreditam que têm facilidade de expor as 

suas idéias e conversar sobre todos os assuntos relacionados às suas atividades. 

Com relação às condições de treinamento a pesquisa aponta que a empresa 

não oferece cursos internos apenas incentiva que os próprios profissionais procurem 

cursos externos para poderem se reciclar. 

Referente aos benefícios a pesquisa aponta que a organização não oferece 

benefícios maiores, como plano de saúde ou outros tipos, apenas proporciona a eles 

a utilização dos serviços do Instituto com preços mais acessíveis. O salário que 

recebem satisfaz as suas necessidades básicas, já que quando eles comparam seus 
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salários com o que o mercado está oferecendo neste mesmo ramo de atuação, 

percebem que está coerente com as tarefas realizadas. 

No que diz respeito a trabalho em equipe a pesquisa aponta que os colegas 

de trabalho se ajudam e se apóiam sempre que necessário. Os colaboradores 

acreditam que o ambiente de trabalho na empresa é muito harmonioso e o espírito 

de equipe é bastante estimulado na organização. Todos alegaram que a empresa 

percebe a importância do seu desempenho em conjunto e os incentivam para isto. 

Referente a condição de trabalho na organização observou-se com a 

pesquisa que todos os ambientes de trabalho são seguros, limpos e organizados e 

que todos possuem seus equipamentos na melhor condição possível para 

executarem suas tarefas. Sempre que precisam de algum material para a execução 

das suas atividades este é fornecido, e isso é muito importante para o bom 

atendimento das necessidades dos clientes. 

Quanto ao conhecimento da importância do trabalho que cada um executa, os 

colaboradores têm plena ciência que as atividades por eles executadas são muito 

importantes para o Instituto, pois depende deles a satisfação dos clientes pelos 

serviços prestados. 

Referente a melhorar constantemente o modo de trabalhar, conforme a 

pesquisa percebe-se que eles procuram sempre estar inovando em seu trabalho, 

buscando novas técnicas, novos tratamentos e sempre que necessário realizam 

cursos de reciclagem, externamente, para se atualizarem nas atividades que 

realizam. 

Percebe-se com a pesquisa que a empresa está preocupada com os 

colaboradores desta forma repassa aos mesmos o quanto são importantes na 

realização das atividades. A empresa proporciona boas condições de trabalho para 

que os colaboradores desenvolvam suas atividades da melhor maneira possível. 

Desta maneira os colaboradores da empresa em estudo, estão de acordo com a 

pesquisa, realizando um trabalho em equipe harmonioso que reflete no bom 

funcionamento da mesma.  
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4.2.3 Identificação da qualidade dos serviços prestados aos clientes 

 

 

Nesta etapa do trabalho estão presentes os dados coletados por meio da 

pesquisa aplicada a uma amostra dos clientes do Instituto Catarinense Bella Flor. 

 

O gráfico 1, a seguir, apresenta a faixa etária dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 – Faixa etária 

Fonte: Dados primários 

 

O estudo evidencia maior preocupação dos jovens e adultos com saúde, bem-

estar e aparência, uma vez que, num processo aleatório de amostragem, apenas 

46% dos clientes que responderam estão na faixa etária de 30 a 45 anos e 28% 

estão na faixa etária de 18 a 30 anos, justificando talvez o resultado apresentado 

acima. 
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O gráfico 2, a seguir, apresenta o sexo dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Sexo 

Fonte: Dados primários 

 

O estudo evidencia maior preocupação do sexo feminino com saúde, bem-

estar e aparência, uma vez que, num processo aleatório de amostragem, apenas 

14% dos clientes que responderam são homens, justificando neste sentido o 

resultado apresentado acima. 

 

O gráfico3, a seguir, apresenta o estado civil dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Estado civil 

Fonte: Dados primários 
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Com relação ao estado civil dos clientes pesquisados, pode-se observar que 

60% são solteiros, 29% são casados e 11% são separados. 

Pode-se observar que as pessoas solteiras estão se dedicando mais aos 

tratamentos relacionados à saúde, estética e beleza, talvez pelo fato de não 

precisarem investir seus recursos com gastos relacionados à família. 

 

O quadro 4, a seguir, apresenta a renda mensal dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 – Renda Mensal 

Fonte: Dados primários 

 

Com relação à renda mensal dos clientes pesquisados, 51% dos clientes 

possuem renda até 3 salários mínimos, 35% dos clientes possuem renda de 3 à 7 

salários mínimos e 14% dos clientes possuem renda acima de 7 salários mínimos. 

Percebe-se que a maioria clientes pesquisados do Instituto se enquadra na 

menor renda mensal, e este fato indica que cada vez mais as pessoas procuram 

reservar uma parcela da sua renda para aplicar em tratamentos para saúde, estética 

e beleza. 
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O gráfico 5, a seguir, apresenta o grau de instrução dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Grau de instrução 

Fonte: Dados primários 

 

Quanto ao grau de instrução dos clientes pesquisados, 34% possuem o 2º 

grau completo, 32% possuem o nível superior completo, 25% possuem o nível 

superior incompleto, 6% possuem o 2o grau incompleto e 3% possuem o 1º grau 

completo. 

Percebe-se que quanto mais instruídas as pessoas, melhores são as suas 

percepções da necessidade de buscar uma vida saudável, seja por meios de 

exercícios físicos, tratamentos de estética e a constante preocupação com a 

aparência. 
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O gráfico 6, a seguir, apresenta a profissão dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Profissão 

Fonte: Dados primários 
 

Quanto à profissão dos clientes pesquisados, 22% são dona de casa, 18% 

são funcionários públicos, 17% são profissionais liberais, 15% são industriais, 14% 

são estudantes outros 14% são comerciantes. 

Percebe-se que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a saúde e 

beleza física e a pesquisa aponta que, independente do seu ramo de atuação, 

procuram dedicar uma parte significante do seu tempo disponível para tais 

atividades.  
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O gráfico 7, a seguir, apresenta a localização da residência dos clientes 

pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Residência 

Fonte: Dados primários 

 

Com relação ao município onde residem os clientes pesquisados, percebe-se 

que 75% residem em Tijucas, 11% em Itapema, 8% em Canelinha e 6% em São 

João Batista. 

Pode-se observar que a maioria dos clientes pesquisados reside em Tijucas, 

sendo esta característica justificada pelo fato de o Instituto estar localizado nesta 

cidade. Há necessidade de aumentar os investimentos na divulgação de seus 

serviços em outras cidades, considerando que o objetivo da mesma é torna-se a 

melhor clínica de estética, saúde e beleza da região. 
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O gráfico 8, a seguir, apresenta a fidelidade dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Freqüentam outra clínica de beleza 

Fonte: Dados primários 

 

Em relação à fidelidade dos clientes, pode observar que 52% freqüentam 

outras clínicas de beleza e 48% são clientes exclusivos do Instituto Catarinense 

Bella Flor. 

Percebe-se que a maioria dos clientes pesquisados ainda procura serviços 

semelhantes em concorrentes, com isto o Instituto pode constatar que precisa 

aumentar seu portifólio de serviços e verificar quais são os que não estão 

satisfazendo seus clientes, seja em qualidade, atendimento ou preço. 
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O gráfico 9, a seguir, apresenta como os clientes pesquisados tiveram 

conhecimento do Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Conhecimento do Instituto 

Fonte: Dados primários 

 

Em relação de como os clientes pesquisados tiveram conhecimento do 

Instituto, observa-se que 62% foi por indicação de um amigo, 14% foi por meio de 

panfletos, 9% foi por outros meios não identificados, 8% foi pela divulgação 

realizada nas empresas e outros 8% foi por meio de divulgação no jornal. 

Percebe-se que a divulgação por meio dos próprios clientes é muito forte, 

outras divulgações realizadas pela empresa não tiverem tanta repercussão quanto à 

divulgação que é realizada pelos clientes. Este fato ressalta a importância da 

necessidade de satisfação total dos clientes, uma vez que estes podem contribuir 

para o crescimento ou diminuição da participação de mercado da empresa. 
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O gráfico 10, a seguir, demonstra a freqüência em que os clientes 

pesquisados utilizam os serviços do Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Freqüência que utilizam os serviços 

Fonte: Dados primários 

 

Em relação à freqüência em que os clientes pesquisados utilizam os serviços 

do Instituto, observa-se que 46% freqüentam semanalmente, 34% freqüentam 

diariamente, 14% freqüentam mensalmente e 6% somente em datas especiais. 

Percebe-se que a maioria dos clientes freqüenta o Instituto semanalmente ou 

diariamente, este fato se dá ao fato de que os tratamentos e atividades físicas mais 

procuradas necessitam de sessões diárias ou semanais para apresentar resultados 

expressivos. 
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O gráfico 11, a seguir, apresenta os serviços mais utilizados pelos clientes 

pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Serviço que mais utiliza 

Fonte: Dados primários 

 

Quanto ao serviço que os clientes pesquisados mais utilizam, percebe-se que 

20% utilizam tratamentos capilares, 17% utilizam os serviços de manicure e 

pedicure, 15% utilizam os serviços de depilação, 14% a academia, 11% tratamento 

de drenagem linfática, 9% tratamento de lipo manual, 8% acupuntura e 6% utilizam 

fisioterapia. 
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O gráfico 12, a seguir, apresenta a opinião dos clientes pesquisados sobre os 

serviços prestados no Instituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 12 – Opinião sobre os serviços prestados 

Fonte: Dados primários 

 

Quanto à opinião dos clientes pesquisados sobre os serviços prestados no 

Instituto, observa-se que 62% atendeu as expectativas, 35% superou as 

expectativas e 3% não atendeu as expectativas. 

Percebe-se que a grande maioria dos clientes pesquisados não só teve suas 

expectativas atendidas como em alguns casos foram superadas. Também é 

importante ressaltar que uma minoria, mas que merece atenção, opinou que os 

serviços prestados não atenderam as expectativas por eles esperados, 

considerando a afirmação de Kloter (1998), que a satisfação é o sentimento de 

prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado 

pelo produto ou serviço em relação às expectativas da pessoa, a empresa precisa 

estar atenta às reais necessidades dos clientes. 
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O gráfico 13, a seguir, apresenta outros serviços que clientes pesquisados 

gostariam que o Instituto oferecesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Quais outros serviços oferecer 

Fonte: Dados primários 

 

Em relação a que outros serviços os clientes pesquisados gostariam que 

fossem oferecidos pelo Instituto, pode-se observar que 38% sugeriram a depilação a 

laser, 26% sugeriram tratamentos para manchas de pele, 23% sugeriram 

bronzeamento artificial e 12% sugeriram outros serviços, tais como, Endermo/ invel, 

Pressojet, unha de porcelana e Tai Chi Chuan. Para possíveis implantações desses 

tratamentos, é necessário que a empresa realize primeiramente um estudo de 

viabilidade, para verificar a possibilidade de retorno do investimento. 
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O gráfico 14, a seguir, apresenta se os clientes pesquisados possuem 

facilidade de acesso às dependências do Instituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 – Facilidade de acesso. 

Fonte: Dados primários 

 

Em relação à facilidade de acesso às dependências do Instituto na opinião 

dos clientes pesquisados, pode-se observar que 83% responderam que têm 

facilidade de acesso, 11% responderam que quase sempre têm facilidade de 

acesso, 5% responderam que às vezes têm facilidade de acesso e 2% responderam 

que nunca têm facilidade de acesso. 

A pesquisa aponta a necessidade de se buscar melhorias no acesso às 

dependências do Instituto, pois mesmo a maioria destacando que sempre tem 

facilidade, uma minoria que respondeu quase sempre, às vezes ou nuca se somada 

destacou que possui dificuldades e merece atenção por parte da empresa. Para 

Gianesi & Corrêa (1996) o acesso avalia a facilidade que o cliente tem em entrar em 

contato com o fornecedor do serviço. É mais importante quando o cliente tem que 

comparecer fisicamente às instalações do fornecedor para que possa receber o 

serviço. 
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O gráfico 15, a seguir, apresenta a opinião dos clientes pesquisados no que 

diz respeito ao conhecimento e habilidade dos profissionais do Instituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Conhecimento e habilidade dos profissionais  

Fonte: Dados primários 

 

Quanto ao conhecimento, habilidade e agilidade dos profissionais do Instituto 

observa-se que 89% dos clientes pesquisados responderam que sempre os 

profissionais transmitem estas características, 6% responderam que quase sempre e 

5% responderam que às vezes. 

È importante ressaltar que por mais que os profissionais estejam treinados e 

habilitados a exercerem as suas funções é de suma importância que a empresa 

sempre esteja atenta às exigências dos seus clientes, pois a melhoria nos serviços 

prestados deve ser contínua, neste sentido conforme Gianesi e Corrêa (1996), 

competência refere-se à habilidade e ao conhecimento do fornecedor para executar 

o serviço, relacionando-se às necessidades técnicas dos consumidores. A 

competência é geralmente um critério importante para os serviços profissionais, nos 

quais o cliente procura uma capacitação da qual não dispõe. 
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O gráfico 16, a seguir, apresenta se os clientes pesquisados possuem 

segurança ao utilizar os serviços do Instituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Segurança ao utilizar os serviços. 

Fonte: Dados primários 

 

Quanto à segurança em utilizar os serviços do Instituto observa-se que 86% 

dos clientes pesquisados sempre possuem segurança, 9% quase sempre e 5% às 

vezes possuem segurança. 

É de suma importância que os profissionais transmitam aos clientes toda a 

segurança nas atividades que estejam desempenhando e para acontecer isto eles 

precisam estar treinados e habilitados a exercerem as suas funções, considerando a 

afirmação de Gronrros (1995), segurança refere-se a formação de uma baixa 

percepção de risco no cliente e a habilidade de transmitir confiança. Reduzir a 

percepção de risco do cliente é condição importante para que o mesmo se disponha 

a adquirir o serviço. 
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O gráfico 17, a seguir, apresenta se os horários agendados atendem as 

necessidades dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 – Horários agendados atendem a necessidade. 

Fonte: Dados primários 

 

Em relação aos horários agendados pode se observar que 75% responderam 

que sempre atendem suas necessidades, 17% que quase sempre atendem suas 

necessidades e 8% responderam que às vezes atendem suas necessidades. 

É importante que os horários sejam montados da melhor maneira possível a 

fim de procurar atender aos mesmos. Deixar livres horários estratégicos para 

eventuais emergências e o maior percentual de clientes em horários adequados 

para aqueles clientes que não possuem muito tempo disponível para tais atividades. 

Cada profissional deve conhecer o perfil de cada um de seus clientes, para assim 

poder oferecer os horários condizentes com a realidade de cada pessoa. Para 

Gianesi e Corrêa (1196) a velocidade no atendimento é em geral um critério 

importante para a maioria dos consumidores de serviços, notadamente quando a 

presença do cliente é necessária. O tempo que o cliente tem que despender para 

receber o serviço é geralmente considerado um tempo perdido, a menos que o 

serviço envolva algum tipo de lazer para o cliente. 
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O gráfico 18, a seguir, apresenta a opinião dos clientes pesquisados quanto 

aos preços praticados no Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Preços dos serviços 

Fonte: Dados primários 

 

Em relação aos preços dos serviços, o gráfico aponta que 52% dos clientes 

pesquisados responderam que os preços são competitivos com o mercado atual, 

37% responderam que os preços estão com valores médios e 11% responderam 

que os valores estão altos, ou seja, acima da concorrência. 

É importante que os serviços prestados não estejam muito diferentes dos 

aplicados no mercado, mas também é importante ressaltar que muitas vezes a 

técnica utilizada, a qualidade do serviço, o profissional adequado e o resultado 

oferecido justificam o valor dado aquele tratamento. É preciso que a empresa 

destaque e deixe bem claro ao cliente o tipo de tratamento que o mesmo irá ter e 

que este serviço represente um valor agregado, conforme Gianesi e Corrêa (1996), o 

custo de um serviço é o critério que avalia quanto o consumidor irá pagar, em 

moeda, por determinado serviço. Embora geralmente importante, é apenas um dos 

itens do dispêndio total do cliente para receber o serviço, o qual inclui, também, o 

tempo gasto, o esforço físico e o desgaste psicológico. 
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O gráfico 19, a seguir, apresenta se os clientes pesquisados indicariam os 

serviços do Instituto para outras pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 – Indicação dos serviços. 

Fonte: Dados primários 

 

Quanto a indicar os serviços do Instituto 100% dos clientes indicariam os 

serviços do Instituto a quem conhecem.  

O fato de todos os clientes que participaram da pesquisa indicarem o Instituto 

Catarinense Bella Flor traduz que os mesmos possuem confiança nos serviços e na 

empresa e de acordo com Leoni & Leoni (1997), atendendo bem a uma pessoa, esta 

passará, sem dúvida alguma, a ser cliente da empresa e se transformará em foco de 

indicação gratuita. 
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Foi também solicitado aos clientes por meio de uma questão aberta, se algo 

que ele considera de suma importância não fora abordado, comentar. Abaixo segue 

um quadro de comentários dos clientes com relação ao Instituto e seus serviços, 

sendo eles positivos ou negativos.  

 

“O lugar que eu freqüento gosto que tenha sempre muito respeito por parte dos 

usuários e funcionários também e aqui no Instituto são todos muito respeitosos”. 

“Sempre indico o Instituto para outras pessoas porque aqui me sinto segura”. 

“Sempre indico o Instituto, pois os profissionais são habilitados e conhecem muito 

bem o trabalho”. 

“Deveria ter mais silêncio no Instituto”. 

“Muito barulho no Instituto”. 

“Deve ser um lugar silencioso”. 

“Deverei ter preços mais acessíveis para alunos da academia, pois o preço está 

muito alto em vista dos outros lugares”. 

“Atualmente as dependências não estão em um lugar apropriado, pois as escadas 

de acesso são bem extensas e o elevador nem sempre está funcionando”. 

“O que prejudica é que o elevador está sempre em manutenção e temos sempre 

que usar as escadas”. 

“O Instituto poderia oferecer que os clientes comprassem kits de manicure, para 

cada cliente ter o seu kit individual para poder fazer as unhas”. 

“Deveria abrir a disponibilidade de um novo horário de aulas de ginástica com a 

professora Josi às 21:00 ou 22:00 h”. 

Quadro 1 – Comentários dos clientes do Instituto 

Fonte: Dados primários 

 

Diante destes comentários percebe-se que alguns clientes sugerem melhorias 

e elogiam o atendimento realizado. 

Há clientes que informaram que um motivo por sua insatisfação é o barulho 

em alguns locais no Instituto provocados indevidamente por funcionários do Instituto.  
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Alguns clientes alegam que o acesso ao Instituto por meio das escadas é 

bastante cansativo, visto que muitas vezes o elevador não está disponível.  

Também foi ressaltado o fato de que os preços deveriam ser mais baixos em 

relação aos praticados no mercado. 

Alguns clientes elogiaram os profissionais, destacando a segurança que 

sentem ao serem atendidos por eles. Houve também algumas sugestões em relação 

ao uso do kit de manicure e pedicure individual, o que melhoraria a percepção de 

segurança e higiene podendo aumentar a fidelidade dos clientes. 

 Os horários de ginástica não atendem à necessidade de alguns clientes, 

demonstrando-se um ponto a ser trabalhado como forma de se aumentar à utilização 

deste serviço. 

Diante dos resultados obtidos pela pesquisa, constata-se que é possível 

conseguir novos clientes e trabalhar na manutenção dos atuais, pois os serviços 

prestados têm uma boa aceitação no mercado. Com base nestas informações, 

torna-se possível à sugestão de melhorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

4.2.3.1 Correlação dos dados apresentados na pesquisa 

 

 

Com o objetivo de apresentar ao Instituto os pontos que necessitam ser 

verificados foram correlacionados alguns dados da pesquisa.  

 

O gráfico 20, a seguir, apresenta a correlação dos graficos em relaçao à se 

frenquentam outra clínica de beleza e o sexo dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 – Freqüenta outra clínica x sexo. 

Fonte: Dados primários 

 

Com relação ao sexo masculino 33% freqüentam outra clínica de beleza e 

67% dos homens não freqüentam outra clínica de beleza. 

Com relação ao sexo feminino 55% freqüentam outra clínica de beleza e 45% 

dos homens não freqüentam outra clínica de beleza. 

A pesquisa revela que a maioria das mulheres pesquisadas freqüentam outra 

clínica de beleza e uma parte significante dos homens também.  

 É importante ressaltar que é necessário que a empresa verifique quais 

serviços estes clientes estão buscando em outros lugares. É preciso verificar em que 

se pode melhorar, quais os serviços diferenciados pode-se oferecer. 
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O gráfico 21, a seguir, apresenta a correlação dos graficos em relaçao à se 

frenquentam outra clínica de beleza e a idade dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 – Freqüenta outra clínica x idade. 

Fonte: Dados primários 

 

Com relação aos clientes que utilizam outras clínicas de beleza 67% possuem 

a faixa etária de 30 a 45 anos, 56% possuem de 18 a 30 anos e 44% possuem até 

18 anos. 

Com relação aos clientes que não utilizam outras clínicas de beleza 56% 

possuem até 18 anos, 44% possuem de 18 a 30 anos e 33% possuem de 30 a 45 

anos. 

Percebe-se que uma grande parte dos clientes pesquisados que freqüentam 

outra clínica de beleza possuem de 30 a 45 anos e de 18 a 30 anos, estas faixas 

etárias são as que mais estão procurando serviços em outros lugares. É importante 

que a empresa observe a real necessidade destes clientes, o que está faltando, 

aonde melhorar para poder ter um índice maior de aceitação de seus serviços e 

aumentar a freqüência. 
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O gráfico 22, a seguir, apresenta a correlação dos graficos em relaçao à se 

frenquentam outra clínica de beleza e a renda dos clientes pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 – Freqüenta outra clínica x renda mensal 

Fonte: Dados primários 

 

Percebe-se que em relação à renda mensal os clientes pesquisados estão 

bem divididos entre os serviços do Instituto e de outras clínicas. É preciso levar em 

consideração que grande parte dos clientes pesquisados se enquadra na menor 

renda mensal e 61% dos que possuem até 03 salários mínimos, ainda assim 

procuram outras clínicas relacionadas à estética saúde e beleza para sanar as suas 

necessidades nesta área. O instituto precisa verificar quais os motivos que estão 

levando estes clientes a procurarem serviços simulares ou serviços diferenciados 

nesses outros locais. 
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4.2.4 Apresentação do diagnóstico 

 

Este item apresenta um quadro com o resultado do diagnóstico realizado na 

empresa Instituto Catarinense Bella Flor, elaborado com base nos resultados obtidos 

na pesquisa: 

 

Pontos fortes Pontos neutros Pontos fracos

conscientização da equipe 
quanto aos objetivos atuais 

e futuros da empresa

divulgação dos serviços 
oferecidos

layout  definido claramente

profissionais qualificados

reconhecimento da chefia 
benefícios oferecidos pela 

empresa

estímulo do trabalho em 
equipe

condições de trabalho

conhecimento da 
importância do trabalho 

realizado

Inovação constante no 
modo de trabalhar

qualidade nos serviços 
prestados

grande parte da divulgação 
é realizada pelos próprios 

clientes

parte dos clientes ainda 
freqüentam outras clínicas

conhecimento e habilidade 
dos profissionais

horários disponíveis
facilidade no acesso ao 
Instituto pelo elevador

segurança ao utilizar os 
serviços

alguns serviços tem preços 
mais acessíveis nos 

concorrentes

ruídos no ambiente de 
trabalho

os clientes indicam os 
serviços para conhecidos

Percepção dos 
colaboradores

Procedimentos 
administrativos

Percepção dos 
clientes

Quadro 2 – Resultado do diagnóstico 

Fonte: Dados primários 
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4.2.5 Sugestão de melhorias 

 

 

Este item apresenta algumas sugestões para a empresa Instituto Catarinense 

Bella Flor, elaboradas com base nos resultados obtidos na pesquisa: 

• Elevador – manutenção preventiva evitando-se a paralisação durante os 

horários de atendimento. 

• Ambiente de trabalho – melhoria para eliminação dos ruídos durante o 

atendimento. 

• Divulgação – aumentar a publicidade da empresa em jornais e rádios. 

• Promoções – com o intuito de atrair novos clientes, algumas promoções 

podem se realizadas (serviços gratuitos com a indicação de novos clientes, 

pacotes envolvendo vários serviços, promoções para estudantes, etc.). 

• Novos serviços – a imagem da empresa está diretamente associada à saúde 

e bem-estar, não havendo profissionais nutricionistas, que poderiam 

complementar tratamentos através da re-educação alimentar e constituindo 

mais uma fonte de renda. Dentre os serviços sugeridos pelos clientes estão à 

depilação a laser, tratamentos para manchas de pele, bronzeamento artificial 

e precisam ter sua viabilidade verificada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de fazer um diagnóstico 

organizacional do Instituto Catarinense Bella Flor. Para a realização do mesmo, 

baseou-se no conhecimento teórico adquirido ao longo do curso, nas referências 

bibliográficas pesquisadas na área de atuação do estágio e no conhecimento 

adquirido na organização. 

Foi realizada uma pesquisa com os dirigentes e colaboradores e uma amostra 

dos clientes cadastrados. Com a pesquisa realizada, percebe-se que os clientes em 

sua maioria estão satisfeitos com os serviços prestados pelo Instituto Catarinense 

Bella Flor e recomendam o Instituto para outras pessoas. Um estímulo a estas 

recomendações, sob a forma de promoções, foi sugerido de forma a prover um 

crescimento da participação de mercado. 

Observa-se também que os colaboradores realizam suas atividades cientes 

da importância de um atendimento que não apenas atenda as expectativas dos 

clientes, mas sim que os surpreendam. É importante ressaltar que a empresa, além 

de possuir um ambiente adequado e uma estrutura definida, precisa deixar bem 

claro aos seus colaboradores quais os pontos merecem atenção para atender as 

necessidades dos clientes. Estes pontos foram levantados na pesquisa a fim de 

repassar ao Instituto a real necessidade de mudanças e melhorias nos seus 

processos, produtos e serviços, destacando-se o acesso às dependências do 

Instituto, a harmonia do ambiente de atendimento aos clientes, a divulgação dos 

serviços que a empresa oferece e a opção de novos serviços oferecidos aos 

clientes. 

Acredita-se que o trabalho possa auxiliar a empresa a visualizar a 

necessidade de atualizar-se constantemente sejam em novos produtos e serviços, 

formas de atendimento e estrutura. 

O presente estudo serviu não apenas para ampliar conhecimento teórico, mas 

para verificar a transposição dos mesmos em uma organização. 

 

. 
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7 APÊNDICE 
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7.1 Entrevista com os Dirigentes da Empresa 

 

 

Entrevista não estruturada aplicada aos dirigentes para conhecimento da 

trajetória e da situação atual da empresa Instituto Catarinense Bella Flor. 

 

1- Você pode relatar como originou o Instituto Catarinense Bella Flor e como foi sua 

trajetória até hoje, para que a estagiária possa conhecer a organização. 

 

2- Como a Organização atualmente está em termos: 

• Estrutura. 

• Missão e visão. 

• Layout. 

• Processo. 

• Recursos humanos. 

• Compras. 

• Investimentos. 

• Divulgação. 
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7.2 Entrevista com os Colaboradores da Empresa 

 

 

Entrevista semi-estruturada aplicada aos colaboradores da empresa Instituto 

Catarinense Bella Flor. 

 

1- Os objetivos da empresa são de seu conhecimento? (políticas da empresa) 

 

2- O seu chefe sabe reconhecer o seu trabalho? (estilos de chefia) 

 

3- A sua empresa oferece boas condições de treinamento? (salários diretos) 

 

4- Os benefícios que a empresa oferece aos funcionários são bons? (salários 

diretos) 

 

5- As pessoas da sua área de trabalho ajudam mutuamente? (relações 

interpessoais) 

 

6- As condições de trabalho que a empresa oferece são boas? (condições de 

trabalho) 

 

7- Você sabe que seu trabalho é importante na empresa? (sentido de realização) 

 

8- Você procura constantemente melhorar seu modo de trabalhar? (sentido de 

realização) 
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7.3 Pesquisa com os Clientes da Empresa 

 

 

Questionário aplicado a uma amostra dos clientes da empresa Instituto 

Catarinense Bella Flor. 

 

Cliente Amigo, 

Na busca de melhor atende-lo, o Instituto Catarinense Bella Flor conta com 

uma estratégia de Administração que ajudará a conhecer e propor melhorias no 

atendimento. Para a realização desta pesquisa, precisamos de sua colaboração ao 

responder as seguintes perguntas listadas abaixo. Agradecemos antecipadamente. 

 

1- Faixa etária (idade): 

(  ) até 18 anos                            (  ) 30-45 anos                (  ) acima de 60 anos 

(  ) 18-30 anos                             (  ) 45-60 anos 

 

2- Sexo: 

(  ) masculino                               (  ) feminino 

 

3- Estado civil: 

(  ) solteiro (a)                               (  ) casado (a)                  

(  ) separado (a)                            (  ) viúvo (a) 

 

4- Renda Mensal 

(  ) até 3 salários mínimos                                 (  ) de 3 à 7 salários mínimos  

(  ) acima de 7 salários mínimos 

 

5- Qual o seu grau de instrução? 

(  ) 1o grau incompleto       (  ) 2o grau incompleto           (  ) superior incompleto  

(  ) 1o grau completo          (  ) 2o grau completo             (  ) superior completo 
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6- Profissão: 

(  ) dona de casa                (  ) comerciante                     (  ) industrial 

(  ) profissional liberal         (  ) estudante                         (  ) outros __________ 

 

7- Reside em: 

(  ) Porto Belo                      (  ) Itapema                      (  ) Canelinha 

(  ) Tijucas                           (  )São João Batista         (  ) outros_____________ 

 

8- Você é cliente de outra Clínica de Beleza? 

(  ) sim                                        (  ) não 

 

9- Como você tomou conhecimento do Instituto Catarinense Bella Flor? 

(  ) indicação amigo              (  ) divulgação na empresa           (  ) jornal  

(  ) panfletos                         (  ) outros _______________________________                    

 

10- Com que freqüência você utiliza os serviços do Instituto Catarinense Bella 

Flor? 

(  ) diariamente                       (  ) semanalmente          

(  ) mensalmente                    (  ) somente em datas especiais    

 

11- Quais os serviços você utiliza no Instituto? 

 (  ) tratamentos capilares      (  ) drenagem linfática    (  ) lipo manual 

 (  ) fisioterapia                       (  ) acupuntura               (  ) depilação  

 (  ) academia                         (  ) manicure e pedicure   

 

12- Qual a sua opinião sobre os serviços prestados pelo Instituto Catarinense 

Bella Flor? 

(  ) superou suas expectativas                    (  ) atendeu as suas expectativas 

(  ) não atendeu as suas expectativas 

 

13- Quais outros serviços você gostaria que o Instituto oferecesse? 

(  ) depilação a laser                         (  ) bronzeamento artificial                               

(  ) tratamentos para manchas          (  ) outros_______________________ 
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14- Você tem facilidade de acesso às dependências do Instituto? 

(  ) nunca                                  (  ) ás vezes                              

(  ) quase sempre                     (  ) sempre       

  

15- Os profissionais demonstram conhecimento e habilidade para realizar o 

serviço? 

(  ) nunca                                 (  ) ás vezes                              

(  ) quase sempre                    (  ) sempre       

  

16- Você sente segurança em utilizar os serviços do Instituto Catarinense Bella 

Flor?   

(  ) nunca                                 (  ) ás vezes                              

(  ) quase sempre                    (  ) sempre                                            

 

17- Os horários agendados atendem a sua necessidade? 

(  ) nunca                                 (  ) ás vezes                              

(  ) quase sempre                    (  ) sempre                                            

 

18- Com relação aos preços, você considera: 

(  ) altos (acima da concorrência) 

(  ) médios 

(  ) competitivos com o mercado atual 

(  ) abaixo da concorrência 

 

19- Você indicaria o Instituto Catarinense Bella Flor para outras pessoas 

interessadas nos serviços de saúde, beleza e estética? 

(  ) sim 

(  ) não, por que? ________________________________________ 
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20- Se algo que você considera de suma importância não foi abordado acima, por 

favor comenta-lo aqui: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado por colaborar com a pesquisa 
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