
ANEXO 5 
GUIÕES DE ENTREVISTAS 

Entrevista aberta semiestruturada com a diretora de Recursos Humanos: 

1) Quais são as diferenças entre gestão de Recursos Humanos numa multinacional e 

numa empresa de uma dimensão como a Vision-Box?  

2) Quais são os principais desafios do Departamento de RH neste momento? 

3) A estratégia do Departamento de RH é contínua ou houve algum ponto de viragem? 

Quais são as mudanças fundamentais a serem implementadas nesse campo? 

Características distintivas (antes e depois)? 

4) A VB é uma empresa fortemente internacionalizada e como tal, tem colaboradores 

estrangeiros, mesmo no escritório em Portugal. Existem vantagens e/ou desvantagens 

dos colaboradores estrangeiros na empresa desde o ponto de vista organizacional? 

5) Como evitar o turnover que constituía um problema há poucos meses atrás? 

6) Tendo em conta as alterações, como vai funcionar a receção de colaboradores novos 

no futuro? 

7) De que forma são concretizadas as políticas motivacionais direcionadas para criar um 

ambiente mais produtivo na VB? 

8) De que maneira é que se chega a uma otimização a nível de eficiência no trabalho?  

9) Existe alguma relação entre o Crescimento da equipa e a Dispersão de tarefas/menor 

eficiência per capita? 

10) Qual é a sua posição perante o conceito de “autoridade” do chefe? Quem tem o Poder 

decisório na estrutura hierárquica da VB neste momento? 

 

  



ANEXO 5 
GUIÕES DE ENTREVISTAS 

Entrevista aberta semiestruturada com a Gestora de Comunicação no Departamento 

de Marketing e Comunicação: 

1)  Qual é a diferença entre o Marketing Nacional e o Marketing Internacional no âmbito 

do trabalho realizado? Pode resumir o trabalho que tem sido feito nestes dois campos? 

2) Comente a Missão, Visão e Valores da Vision-Box. 

3) De que forma a VB procura adquirir uma maior visibilidade e reconhecimento a nível 

internacional? 

4) Quem são os nossos principais concorrentes? Como nos posicionamos ao lado deles? 

5) Nomeia os pontos mais fortes e mais fracos da empresa neste momento? Quais são, 

na sua opinião, as oportunidades e as ameaças? (Uma breve análise SWOT) 

6) Quais são as parecerias estratégicas-chave da empresa? 

7) A presença nos 5 continentes obriga a dominar a linguagem de negócios e códigos de 

conduta apropriados. Esta afirmação também é válida para os produtos da VB 

(Clientes diferentes – aproximação diferente)?  

8) Quais são os objetivos principais neste momento?  

9) O quê faz da sua equipa uma equipa de sucesso? 

 

 


