
Questionário: CLIMA ORGANIZACIONAL

Por favor assinale a sua resposta com X no espaço para o efeito

Em que departamento trabalha? (por favor indique apenas um)

Administrativo/Financeiro/IT/Recursos Humanos/Segurança
Front Office/NA/AYS/Guest Services/Loja

 Housekeeping/Lavandaria

 Cozinha / Copa

 Bares/Restaurantes/Room Service/Banquete/economato

 Manutenção
 Serviços recreativos (SPA, Health Club e Kids Club)
 Vendas

A que grupo de trabalho pertence?

Director de departamento
Manager
Supervisor
Colaborador
Colaborador Trabalho Temporário/Extra

Há quanto tempo trabalha neste hotel?

menos de 3 meses
3 a 6 meses
6 meses a 1 ano
1 a 3 anos
3 a 5 anos    
 há mais de 5 anos

 “Chefia” significa a pessoa a quem reporta directamente durante a maior parte dos turnos em que trabalha. Embora possa 

chamar essa pessoa de seu “Supervisor/Chefe/Manager/Director” é usado o termo “chefia” neste inquérito. Se tiver mais do que 

uma chefia, refira-se à pessoa que mais frequentemente trabalha no mesmo horário que o seu.  "Director" significa a pessoa 

responsável pela direcção e gestão do departamento onde desempenha as suas funções.
Este inquérito reporta ao periodo de gestão em vigor até Junho de 2014.

Por favor responda às questões seguintes, baseando-se no nível de concordância colocando uma X na resposta que traduz a sua 

opinião.

ENQUADRAMENTO:                                                                                                                                                                                               

O objectivo deste inquérito é dar-lhe uma oportunidade de partilhar a sua opinião acerca do seu trabalho e pedir-lhe 

recomendações para continuar a fazer desta unidade um excelente local de trabalho. A participação na pesquisa é voluntária, 

contudo, a sua participação é importante.

Este questionário é anónimo. Considerando a importância do sigilo, por favor não indique o seu nome. Quando terminar, por 

favor feche o questionário no envelope e entregue-o a quem estiver a administrar o inquérito.

Ao preencher este inquérito, marque a resposta que MELHOR exprima a sua opinião. Não se trata de um teste e não há respostas 

certas ou erradas. 

Caso a pergunta não corresponda à sua realidade de trabalho ou se não conseguir decidir-se acerca de uma declaração, assinale o 

quadrado “Sem opinião”

As questões seguintes visam diagnosticar a  vida quotidiana no trabalho de grupos de colaboradores. Por forma a proteger a 

confidencialidade dos colaboradores, apenas serão apresentados  resultados por departamento ou secção com 4 ou mais 

colaboradores.

Importante:  Por favor use as seguintes definições para completar o questionário correctamente:
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INFORMAÇÃO & COMUNICAÇÃO

Na última semana, recebi “feedback”/comentários sobre o meu trabalho

A divulgação interna da informação na minha empresa funciona bem

Recebi informações sobre as minhas condições e ferramentas de trabalho

O meu director comunica eficazmente com o meu departamento

Na minha secção temos reuniões com a nossa chefia para melhorar o serviço ao 

cliente e podemos dar a nossa opinião para ser discutida

Quando tenho informações que podem influenciar a experiência do cliente transmito-

as à minha volta e trocamos opiniões a esse respeito

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A orientação/ formação é cuidadosa, atempada e adequada

O meu director informa-me regularmente sobre o meu desempenho e diz-me como 

melhorar

Sinto-me realizado com as funções que desempenho 

O meu plano de formação individual é definido pelo meu responsável sem haver 

discussão conjunta

Antes e após as formações, faço o ponto de situação com a minha chefia

Preocupa-me a falta de oportunidades de carreira

CONDIÇÕES DE TRABALHO E INSTALAÇÕES

Tenho todas as ferramentas de trabalho de que necessito para fazer um bom 

trabalho

Sinto que o meu local de trabalho é seguro

Os uniformes fornecidos estão adaptados às funções que desempenho  

A minha empresa tem cumprido as suas obrigações em matéria de Higiene e 

Segurança no Trabalho

A qualidade das refeições servidas na cantina é adequada

As infraestruras de apoio aos colaboradores existentes correspondem às minhas 

necessidades

QUALIDADE DO SERVIÇO

Os meus colegas preocupam-se com a qualidade dos serviços prestados

Conheço os desejos e necessidades dos clientes e tenho autonomia , dentro de certos 

limites, para fazer o necessário para os satisfazer

Na minha empresa há uma preocupação permanente em melhorar o serviço ao 

cliente
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Quando um cliente faz um pedido relacionado com outro serviço, sinto que isso não 

me diz respeito

Tenho a preocupação constante da qualidade e demonstro-a no meu trabalho diário

O geedback dos clientes é utilizado para melhorar os produtos/serviços da empresa

Práticas de gestão 

O meu director preocupa-se comigo enquanto pessoa

O meu director tem a capacidade de influenciar, motivar, mobilizar as pessoas a 

trabalharem para a consecução de objetivos.

Eu confio e acredito na minha chefia

O meu desempenho pessoal é reconhecido e é comunicado durante a minha 

avaliação anual

A equipa de gestão deste hotel está presente e sinto-me à vontade para lhe 

comunicar um problema

Os resultados são comunicados à equipa e podemos colocar perguntas sobre o que 

não entendemos

AMBIENTE DE TRABALHO

A minha empresa promove a apresentação de ideias

O meu director toma as decisões e a equipa só faz o que ele diz

As relações entre os  diferentes departamentos funcionam bem

A nossa chefia tem confiança na equipa e tem em consideração as nossas sugestões

No meu departamento existe verdadeiro espírito de equipa

Se realmente precisar, sei que o meu director tomará iniciativa para me ajudar 

MOTIVAÇÃO PESSOAL

Quando há um erro em que eu posso ser culpado/a, ele não é objecto de um castigo, 

mas de uma conversa para saber porque é que aconteceu e evitar que se repita

Tomo iniciativas para atrair os mais competentes para o meu local de trabalho

A minha função está claramente definida e estou convencido/a da sua utilidade

No âmbito do meu trabalho tomo de bom grado iniciativas

O meu salário está adequado ao meu desempenho real

Gosto do meu trabalho e falo dele às pessoas que me rodeiam dentro e fora da 

organização

Baixo Elevado

NÍVEL DE SATISFAÇÃO 1 2 3 4

 Globalmente, qual é o seu grau de satisfação com o seu trabalho no hotel?
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SUGESTÕES

Por favor forneça quaisquer recomendações/sugestões para melhorar o seu trabalho neste hotel de uma maneira geral.

Com o objectivo de melhorar as nossas práticas de gestão no futuro,  na sua opinião, que exemplos deveríamos seguir 
(processos, formas de actuação, serviços, etc...)

Na sua opinião, quem são as pessoas que trabalham no hotel que são um exemplo a seguir?

Quais são os serviços existentes no hotel em que deposita mais confiança?

Se tivesse que reconhecer o desempenho de alguem quem seria e porquê?

Outras sugestões
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