ROTEIRO DE ENTREVISTA A EMPREENDIMENTOS

Avaliação participativa, qualitativa e quantitativa das ações do Programa Nacional de Incubadoras de
Cooperativas Populares - 2016

Identificação

1. Data: __ __/__ __/__ __
2. Entrevistador/es:

3. Duração: __ __ __ minutos
4. Empreendimento:

5. Endereço: __________________________________________________________
6. Numero de entrevistados _____

7. Tempo de existência do empreendimento _____ anos
Perfil e trajetória dos beneficiários
 Como o grupo se constituiu? Trajetórias laborais e de vida dos beneficiários...

OBS: o objetivo é ter uma referência para entender as perguntas seguintes sobre a
experiência no empreendimento e ganhos e perdas do processo de incubação

 Conte um pouco da experiência recente no empreendimento, desde 2014 até hoje...

 Quais foram os ganhos e perdas do processo de incubação / da relação com a
Universidade-IES? O que melhorou?

Impactos da incubação: a vida melhorou?


As condições de trabalho mudaram desde que iniciou o processo de incubação / a



E o ambiente de trabalho? (integração, parceria, cooperação)







relação com a Universidade? (instalações, instrumentos, saúde e segurança)

A participação e o envolvimento no empreendimento aumentaram? O sentimento de
fazer parte? (interferência na tomada de decisões sobre a gestão do EEs, sobre a
organização do trabalho e produção, sentimento de ser parte, identidade);

Formação política. A compreensão do contexto internacional, nacional, regional e
municipal, no qual estão inseridos, políticas públicas, mercado, mudou?
E as relações com a comunidade, com outras organizações?
As relações familiares, relações de gênero?
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Melhorou a autoestima? Se sentem mais reconhecidos? Aumentou a qualidade de
vida?

Sua renda se ampliou a partir do trabalho no empreendimento?

Relação com a incubadora


Vocês lembram dos primeiros contatos com a incubadora/ Universidade-IES? (foi



O que esperavam antes de começar a parceria? Isso mudou ao longo do tempo?




iniciativa do empreendimento, da incubadora, mediação de outra instituição?)
(Expectativas)

Como foi a relação com a equipe da incubadora? As visitas eram frequentes? A
comunicação era boa?

Quais foram as principais dificuldades e desafios do processo?

Observações e comentários
Dos entrevistados
Do pesquisador

