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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

 
Dados do colaborador entrevistado: 

 

Idade:_______ Sexo:________ Escolaridade: _________________________________ 

 

Vinculo Contratual:______________Categoria profissional:______________________ 

 

Departamento: ______________  Antiguidade na empresa: ______________________ 

 

 

Questões sobre a Cultura da Empresa:  
 

1ª - Na sua opinião, para esta empresa quais dos seguintes valores organizacionais são  

      considerados mais importantes? 

      (Assinalar com X) 

 

Satisfazer o cliente 

Competências técnicas dos funcionários 

Centralização das decisões 

Poder das chefias 

Cumprimento de normas formais  

Ouvir a opinião e as sugestões das pessoas 

Trabalho em equipa e descentralização 

Realização pessoal e profissional 

Bom ambiente entre as pessoas  

Reuniões periódicas entre os funcionários e as chefias  

Vencer a concorrência 

 

2ª - É informado das actividades e das decisões tomadas pela empresa?  

 

3ª - Sabe a quem se tem de dirigir para resolver problemas no quotidiano?  

 

4ª Quando executa outras tarefas que não são da sua competência (quando estas lhe são 

solicitadas), posteriormente é atribuída alguma recompensa ou reconhecimento?  

 

5ª Dispõe normalmente das ferramentas necessárias e adequadas à realização das suas 

tarefas? 

 

6ª Qual a sua percepção relativamente à avaliação de desempenho, considera que os 

bons desempenhos são geralmente compensados?    

 

7ª - Reúne-se para discutir com os colegas e com os chefes o que a empresa conseguiu 

alcançar?  

 

8ª - É solicitado a fazer propostas, sugestões e críticas?  
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9ª - Em que medida se sente satisfeito na sua organização? 

      (Assinalar com X) 

 

Muito satisfeito 

Pouco satisfeito 

Insatisfeito  

Muito insatisfeito  

Porquê?________________________________________________________________ 

 

10ª - Qual é a sua percepção acerca da comunicação no interior da empresa?  

(Assinalar com X) 

      Má  Satisfatória  Boa 

Entre os dirigentes e os trabalhadores 

Entre os trabalhadores 

   

 

11ª - De que forma tem conhecimento das decisões que são tomadas?  

(Assinalar com X) 

 

Informação dada oralmente por superiores 

Informação dada por escrito por superiores 

Informação dada pelos colegas 

Reuniões  

Comunicações internas  

Outras 

Quais?_________________________________________________________________ 

 

12ª Considera que a comunicação estabelecida entre Departamentos é suficiente, eficaz 

e simples?  

 

13ª Considera que a comunicação estabelecida entre os Departamentos e a Direcção é 

participativa ou informativa? 
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Questões sobre Qualidade 

 

1ª - Como é que percepciona a Política de Qualidade adoptada no Hotel? Sabe em que 

se traduz? (caracterizar em traços gerais) 

   

2ª - Acha que a introdução das normas ISO foi bem sucedida? 

 

3ª - Considera que com a introdução do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) houve 

uma melhoria acentuada no funcionamento geral do hotel? 

 

4ª - Considera que o SGQ constitui um importante instrumento de gestão na medida em 

que permite avaliar o desempenho da organização? Porquê? 

 

5ª - Considera o SGQ uma mais valia face à concorrência? E face às exigências dos 

clientes? 

 

6ª - O que é que representa para si, no desempenho das suas tarefas diárias, o 

cumprimento dos requisitos impostos pelo SGQ?    

 

7ª - Considera que se fosse necessário introduzir alterações aos actuais procedimentos 

tomaria a iniciativa de as comunicar?    

 

8ª - Na sua opinião, quais os aspectos da qualidade que considera mais relevantes no 

interesse dos clientes?  

 

9ª - São postos à sua disposição os meios necessários para que possa cumprir os 

requisitos da Qualidade?  

 

10ª - Considera o SGQ como um bom meio para a transmissão dos conhecimentos 

necessários a uma boa adaptação ao novo posto de trabalho? Porquê? 

 

 


