Formulário
EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO (EES)

— SIES 2009 / 2010 —
Secretaria Nacional de Economia Solidária
Departamento de Estudos e Divulgação – DED

Esplanada dos Ministérios - Bloco F – sala 347 - CEP: 70.059-900 - Brasília – DF
Tel.: (61) 3317 6308 – Fax: (61) 3317-8293 // E-mail: sies.senaes@mte.gov.br

SITUAÇÃO DO EES NO SIES:
Novo (primeiro cadastro no SIES)
Novo (originário de EES já cadastrado no SIES) ........................ nº ID 2005/2007 ________________________
Revisitado ............................................................................ nº ID 2005/2007 ________________________
Questionário aplicado
Não localizado
Deixou de existir
Deixou de atender aos critérios do SIES

CONTROLE DO FORMULÁRIO:
Nome do (a) entrevistador (a):

Data da entrevista:
__________/_________/__________

Nome do (a) supervisor (a):

Data da aprovação:
_________/__________/__________

Crítica ou observação do (a) supervisor (a):

COMENTÁRIOS DO(A) ENTREVISTADOR(A):

(CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA SOLIDÁRIA – CNAE-ECOSOL)
Código

Nomenclatura

1)

1)

2)

2)

3)

3)

Obs.: Quadro a ser preenchido posteriormente pela Coordenação Técnica Estadual.

Realização:

Parceria:

Apoio:

QUESTIONÁRIO
Seção I – IDENTIFICAÇÃO E ABRANGÊNCIA:

1. Nome do empreendimento:

2. Nome fantasia / Sigla:
3. Endereço:

Nº:

4. Bairro:

CEP:

5. Município:

UF:

6. Telefone:

Fax:

7. E-mail:
8. Pessoa para contato:
9. Referência para Localização:
10. Página na Internet:

http:// www. _______________________________________________________

Obs.: Para EES com endereço de correspondência diferente do endereço do empreendimento
3.1 Endereço para correspondência:

Nº:

4.1 Bairro:

CEP:

5.1 Município:

UF:

11. CNPJ: _________________________/___________-______
12. Qual o ano do início do empreendimento? __________________.
13. Situação atual do empreendimento: (resposta única)
1.

Em funcionamento / operando

2.

Em implantação

3.

Em reestruturação

14. Qual a área de atuação do empreendimento? (resposta múltipla)
1.

Rural

2.

Urbana

15. O empreendimento tem acesso a computador?
1.

Sim

2.

Não

16. O empreendimento tem acesso à internet?
1.

Sim

2.

Não

--
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Seção II – CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DOS(AS) SÓCIOS(AS):
17. Qual o número de participantes sócios (as)? (preencha a alternativa mais conveniente)
1.

Pessoas físicas associadas
Mulheres (quantas): ____________________
Homens (quantos): ____________________
Total (quantos): _______________________

2.

Pessoas jurídicas associadas ou empreendimentos articulados em rede
Total (quantas): _______________________

18. Qual a cor ou raça predominante dos(as) sócios(as)? (resposta única)
1.

Branca

2.

Preta

3.

Amarela

4.

Parda

5.

Indígena

6.

Ignorado

7.

Não se aplica ou não há predominância

19. Os sócios do empreendimento pertencem a algum povo ou comunidade tradicional?
1.

Sim.

2.

Não

►(passe para a questão 21)

20. A qual povo ou comunidade tradicional? (resposta única)
1

Povos indígenas

2

População negra

3

Comunidades quilombolas

4

Comunidades de terreiro

5

Extrativistas

6

Ribeirinhos

7

Pescadores artesanais

8

Caboclos

9

Outros povos e comunidades tradicionais

21. Podemos dizer que no empreendimento os (as) sócios (as) pertencem ou já pertenceram a qual das seguintes
categorias sociais? (resposta única)
1.

Agricultores familiares

2.

Artesãos

3.

Artistas

4.

Assentados da reforma agrária

5.

Catadores de material reciclável

6.

Garimpeiros ou mineiros

7.

Técnicos, profissionais de nível superior

8.

Outros trabalhadores autônomos / por conta própria

9.

Desempregados (desocupados)

10.

Não se aplica ou não há predominância
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22. Dos perfis abaixo qual deles pode ser atribuído de maneira predominante aos (às) sócios(as) do
empreendimento? (resposta única)
1.

Pessoas com deficiência física ou mental

2.

Pessoas com transtornos mentais inclusive quando decorrentes do uso de álcool ou de outras drogas

3.

Presidiários ou egressos do sistema prisional

4.

Aposentados (as) ou pensionistas

5.

Nenhum deles

23. Entre os sócios há predominância de pessoas beneficiárias de programas de transferência de renda ou benefícios
da assistência social?
1.

Sim. Qual? _____________________________________________________________________________

2.

Não

24. Qual o perfil etário predominante pode ser atribuído aos (às) sócios (as)? (resposta única)
1.

Jovens

2.

Adultos

3.

Idosos

4.

Não se aplica ou não há predominância

Seção III – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO:
25. Forma de organização: (resposta única)
1.
2.
3.
4.

Grupo informal
Associação
Cooperativa
Sociedade mercantil

26. O empreendimento participa de alguma rede de produção, comercialização, consumo ou crédito?
1.

Sim

2.

Não

►(passe para a questão 28)

27. Se a resposta for SIM especifique de que tipo de rede produção, comercialização, consumo ou crédito o empreendimento
participa: (resposta múltipla)
1.

Rede de produção. Qual? ______________________________________________________________________

2.

Rede de comercialização. Qual? _________________________________________________________________

3.

Central de comercialização. Qual? _______________________________________________________________

4.

Cadeia produtiva solidária. Qual? ________________________________________________________________

5.

Complexo cooperativo. Qual? ___________________________________________________________________

6.

Cooperativa central. Qual? _____________________________________________________________________

7.

Rede de Consumo. Qual? ______________________________________________________________________

8.

Rede de crédito ou finanças solidárias. Qual? _______________________________________________________

9.

Rede ou organização de comércio justo e solidário. Qual? _____________________________________________

28. Indique quais atividades econômicas são realizadas de forma coletiva pelos (as) sócios (as) do empreendimento:
(resposta múltipla)
1.

Produção

2.

Comercialização ou organização da comercialização – venda

3.

Prestação do serviço ou trabalho a terceiros

4.

Troca de produtos ou serviços

5.

Poupança, crédito ou finanças solidárias

6.

Consumo

7.

Uso de infra-estrutura (prédios, armazéns, sedes, lojas casas, fundo de pasto, etc.)

8.

Aquisição (compra ou coleta) de matéria-prima e insumos

9.

Obtenção de clientes ou serviços para os (as) sócios (as)

10.

Outra. Qual? ________________________________________________________________________________
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29. Dentre as atividades econômicas realizadas pelo empreendimento indique qual a principal? (resposta única)
1.

Troca de produtos ou serviços (ir para a questão n°° 30)

2.

Produção ou produção e comercialização (ir para a questão n°° 35)

3.

Comercialização ou organização da comercialização (ir para a questão n°° 56)

4.

Prestação do serviço ou trabalho a terceiros (ir para questão n°° 75)

5.

Poupança, crédito ou finanças solidárias (ir para a questão n°° 94)

6.

Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios (ir para questão n°° 111)

Seção IV -

TIPIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E SITUAÇÃO DO
TRABALHO DOS (AS) SÓCIOS (AS):

Atenção!
As questões de números 30 a 34 serão aplicadas somente aos
EES cuja atividade principal é a troca de produtos e serviços e
que assinalaram a alternativa “1” na Questão 29.

30. O empreendimento se caracteriza como um Clube de Trocas
1.

Sim

2.

Não

(passe para a questão 33)

31. O Clube de Trocas utiliza moeda social?
1.

Sim

2.

Não

(passe para a questão 33)

32. A moeda social utilizada possui lastro?
1.

Sim

2.

Não

33. Os (as) sócios (as) pagam alguma taxa ou contribuição para o empreendimento?
1.

Sim

2.

Não

(passe para a questão 122)

34. Qual a forma de contribuição dos participantes para o empreendimento? (resposta múltipla)
1.
2.
3.
4.

Pagamento de taxa fixa
Pagamento sobre um percentual das trocas feitas
Contribuição espontânea
O valor das trocas vai para um caixa comum e depois redistribuído

►(passe para a questão 122)

Atenção!
As questões de números 35 a 55 serão aplicadas somente a EES cuja
atividade principal é de produção ou de produção/comercialização e
que assinalaram a alternativa “2” na Questão 29.
35. Quantos tipos (itens) de produtos são produzidos coletivamente pelo empreendimento?
1. ___________________ produtos
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36. Destes, quais são os cinco principais? E qual a quantidade da produção mensal? (referência do mês imediatamente
anterior à aplicação deste questionário ou, no caso de atividade sazonal, considerar a produção mensal obtida no
período de safra/produção imediatamente anterior)
Produtos

Unidade

Quantidade produzida mensalmente

1)
2)
3)
4)
5)

37. Qual foi o faturamento mensal do empreendimento? (valor médio mensal)
R$ _________________________ reais

38. Cite os cinco principais insumos/matérias-primas utilizados pelo empreendimento, especificando a quantidade mensal:
(citar até cinco)
Insumo ou matéria-prima

Unidade

Quantidade consumida mensalmente

1)
2)
3)
4)
5)

39. Quanto o empreendimento gasta mensalmente com insumos/matérias-primas? (valor médio mensal)
R$ _______________________ reais
40. Qual a origem da matéria-prima ou do insumo? (resposta múltipla)
1.

Empreendimentos de Economia Solidária

2.

Empresa privada

3.

Próprios associados (as)

4.

Produtores (as) não-sócios (as)

5.

Instituições filantrópicas ou instituições não-mercantis

6.

Órgãos públicos

41. Os equipamentos do empreendimento são: (resposta múltipla)
1.

Próprios

2.

Arrendados ou alugados

3.

Cedidos ou emprestados

4.

Não se aplica

42. Qual é o destino dos produtos? (resposta múltipla)
1.

Venda

2.

Troca

3.

Autoconsumo

4.

Não se aplica (obs.: para EES em implantação)

Obs.: Caso o empreendimento não realize venda (item 1) ►passe para a questão 48.
43. Para quem é feita a comercialização de produtos do empreendimento? (resposta múltipla)
1.

Venda direta ao consumidor final

2.

Venda a revendedores/atacadistas

3.

Venda a órgão governamental

4.

Venda para empresa(s) privada(s) de produção.

5.

Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária

6.

Troca com outros empreendimentos solidários

7.

Outra. Qual? ________________________________________________________________________________
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44. A venda e/ou troca de produtos realiza-se principalmente no: (resposta múltipla)
1.

Mercado/comércio local ou comunitário

2.

Mercado/comércio municipal

3.

Mercado/comércio territorial ou microrregional

4.

Mercado/comércio estadual

5.

Mercado/comércio nacional

6.

Mercado/comércio externo (exportação)

45. Quais os principais espaços de comercialização? (resposta múltipla)
1.

Lojas ou espaços próprios

2.

Espaços de venda coletivos (centrais de comercialização, CEASA)

3.

Feiras livres

4.

Feiras e exposições eventuais/especiais

5.

Feiras de Economia Solidária e/ou agroecologia

6.

Entrega direta a clientes

7.

Outro. Qual? ________________________________________________________________________________

46. O empreendimento tem encontrado alguma dificuldade na comercialização de produtos e/ou serviços? (considerar tanto
os empreendimentos que já estão comercializando quanto os que tentam ou pretendem comercializar seus produtos)
1.

Sim

2.

Não

►(passe para a questão 48)

47. Quais as principais dificuldades na comercialização dos produtos? (resposta múltipla)
1.

O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes

2.

Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização

3.

Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.)

4.

O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar

5.

Os preços praticados são inadequados

6.

Os clientes exigem um prazo para o pagamento

7.

Os compradores só compram em grande quantidade

8.

Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento

9.

Falta de capital de giro

10.

Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.)

11.

Falta de registro sanitário ou alvará

12.

A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios

13.

Dificuldade ou custo elevado de transporte

14.

Precariedade das estradas para escoamento da produção

15.

Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada

16.

Os produtos não são conhecidos

17.

Outra dificuldade: ___________________________________________________________________________

SITUAÇÃO DE TRABALHO DOS (AS) SÓCIOS (AS) NO EMPREENDIMENTO
48. Quantos (as) sócios (as) que atualmente trabalham no empreendimento?
1. Mulheres (quantas) _________________
2. Homens (quantos) __________________
3. Total (quantos)_____________________

49. O empreendimento está conseguindo remunerar os (as) sócios (as) que trabalham?
1.

Sim

2.

Não

►(passe para a questão 51)
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50. Qual o valor médio da remuneração/retirada mensal? (valor médio mensal)
R$ __________________________________________

51. De maneira preponderante, a renda obtida pelos (as) sócios (as) no empreendimento é: (resposta única)
1

A fonte principal da renda dos sócios

2

Complementação de rendimentos recebidos em outras atividades econômicas

3

Complementação de recursos recebidos por doações ou programas governamentais

4

Complementação de rendimentos de aposentadorias ou pensões

5

Outro tipo. Qual? ____________________________________________________________________________.

52. Como é feita a remuneração ou retirada dos (as) sócios (as)? (resposta múltipla)
1

Remuneração/retirada igual para todos (as)

2

Remuneração/retirada por horas trabalhadas

3

Remuneração/retirada por função

4

Remuneração/retirada por produção

53. Qual o valor da menor retirada/remuneração dos (as) sócios (as) do empreendimento?
R$ _______________________ (Obs.: informar a menor unidade - produto ou hora trabalhada)

54. Qual o valor da maior retirada/remuneração dos (as) sócios (as) do empreendimento?
R$ ______________________ (Obs.: informar a menor unidade - produto ou hora trabalhada)

55. Quais são os benefícios, as garantias e os direitos dos(as) sócios(as) que trabalham no empreendimento? (resposta
múltipla)
1.

Descanso remunerado (incluindo férias)

2.

Licença-maternidade

3.

Creche ou auxílio-creche

4.

Qualificação social e profissional

5.

Equipamentos de segurança

6.

Comissão de prevenção de acidentes no trabalho

7.

Previdência Social

8.

Plano de saúde e/ou odontológico

9.

Auxílio-educação

10.

Auxílio-transporte

11.

Seguro de vida e/ou seguro contra acidentes

12.

Nenhum destes

►(Passe para a questão 122)

Atenção!
As questões de números 56 a 74 serão
aplicadas somente a EES cuja atividade
principal é a comercialização ou organização
da comercialização e que assinalaram a
alternativa “3” na Questão 29.

56. Quais as principais formas de organização da comercialização utilizadas pelo empreendimento? (resposta múltipla)
1.

Lojas ou espaços fixos de venda

2.

Feiras

3.

Central (is) de comercialização

4.

Comércio eletrônico
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57. Qual a quantidade de produtos (itens) comercializados pelo empreendimento?
1. _________________ produtos

58. Destes, cite os cinco principais produtos especificando o volume mensal: (referência do mês imediatamente anterior à
aplicação deste questionário ou, no caso de atividade sazonal, considerar a o volume mensal obtido no período
imediatamente anterior)
Produtos

Unidade

Quantidade comercializada

1)
2)
3)
4)
5)

59. Qual o faturamento (volume de vendas) mensal obtido pelo empreendimento? (valor médio mensal)
R$ __________________________________________

60. Qual a origem dos produtos comercializados? (resposta múltipla)
1.

Empreendimentos de Economia Solidária

2.

Empresa privada

3.

Próprios associados (as)

4.

Produtores (as) não-sócios (as)

5.

Instituições filantrópicas ou instituições não-mercantis

6.

Órgãos públicos

61. Como são feitos os pagamentos dos produtos comercializados? (resposta múltipla)
1.

Na aquisição (à vista)

2.

A prazo

3.

Em consignação

4.

Pagamento antecipado

5.

Não há pagamento - cada associado vende seu próprio produto. ►(passe para a questão 63)

62. Quanto o empreendimento gasta mensalmente com a aquisição dos produtos? (valor médio mensal)
R$ ________________________________

63. Os (as) sócios (as) pagam alguma taxa ou contribuição para o empreendimento?
1.

Sim

2.

Não ►(passe para a questão 65)

64. Qual a forma de contribuição utilizada? (resposta múltipla)
1.

Taxa fixa

2.

Um percentual sobre a venda

3.

Contribuição espontânea

4.

O valor das vendas vai para um caixa comum e depois redistribuído

65. De maneira preponderante, a renda obtida pelos (as) sócios (as) com a comercialização é: (resposta única)
1.

A fonte principal da renda individual ou familiar

2.

Complementação de rendimentos recebidos em outras atividades econômicas

3.

Complementação de recursos recebidos por doações ou programas governamentais

4.

Complementação de rendimentos de aposentadorias ou pensões

5.

Outro tipo. Qual? ____________________________________________________________________________
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66. Para quem é feita a comercialização de produtos do empreendimento? (resposta múltipla)
1.

Venda direta ao consumidor final

2.

Venda a revendedores/atacadistas

3.

Venda a órgão governamental

4.

Venda para empresa (s) privada (s) de produção.

5.

Venda a outros empreendimentos de Economia Solidária

6.

Troca com outros empreendimentos solidários

7.

Outra. Qual? ________________________________________________________________________________

67. A venda e/ou troca de produtos realiza-se principalmente no: (resposta múltipla)
1.

Mercado/comércio local ou comunitário

2.

Mercado/comércio municipal

3.

Mercado/comércio territorial ou microrregional

3.

Mercado/comércio estadual

4.

Mercado/comércio nacional

5.

Mercado/comércio externo (exportação)

68. O empreendimento tem encontrado alguma dificuldade para a comercialização?
1.

Sim

2.

Não

►(passe para a questão 70)

69. Quais as principais dificuldades na comercialização dos produtos? (resposta múltipla)
1.

O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes

2.

Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização

3.

Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.)

4.

O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar

5.

Os preços praticados são inadequados

6.

Os clientes exigem um prazo para o pagamento

7.

Os compradores só compram em grande quantidade

8.

Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento

9.

Falta de capital de giro

10.

Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.)

11.

Falta de registro sanitário ou alvará

12.

A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios

13.

Dificuldade ou custo elevado de transporte

14.

Precariedade das estradas para escoamento da produção

15.

Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada

16.

Os produtos não são conhecidos

17.

Outra dificuldade: ___________________________________________________________________________

SITUAÇÃO DE TRABALHO DOS(AS) SÓCIOS(AS) NO EMPREENDIMENTO
70. Quem é responsável pelas vendas no empreendimento? (resposta múltipla)
1.

Cada associado (a) vende seu próprio produto

2.

Há um rodízio de associados (as)

3.

Alguns (mas) sócios (as) são designados para esta função

4.

Outras pessoas não-sócias ►(passe para a questão 122 apenas se esta for a única resposta)

71. Quantos (as) sócios (as) realizam as vendas no empreendimento?
1. Mulheres (quantas) _________________
2. Homens (quantos) __________________
3. Total (quantos) ____________________
72. O empreendimento está conseguindo remunerar os (as) sócios (as) que realizam as vendas?
1.

Sim

2.

Não

► (passe para a questão 74)
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73. Qual o tipo e o valor médio de remuneração dos (as) sócios (as) que trabalham na comercialização? (resposta
múltipla)
1.

Remuneração fixa. Qual o valor médio mensal? ____________________________________________________

2.

Comissão sobre valor das vendas (comissão). Qual o percentual (%)? __________________________________

3.

Remuneração por horas trabalhadas. Qual o valor médio por hora? ____________________________________

74. Quais são os benefícios, as garantias e os direitos dos(as) sócios(as) que trabalham no empreendimento? (resposta
múltipla)
1.

Descanso remunerado (incluindo férias)

2.

Licença-maternidade

3.

Creche ou auxílio-creche

4.

Qualificação social e profissional

5.

Equipamentos de segurança

6.

Comissão de prevenção de acidentes no trabalho

7.

Previdência Social

8.

Plano de saúde e/ou odontológico

9.

Auxílio-educação

10.

Auxílio-transporte

11.

Seguro de vida e/ou seguro contra acidentes

12.

Nenhum destes

►(Passe para a questão 122)

Atenção!
As questões de números 75 a 93 serão aplicadas somente a EES cuja
atividade principal é a prestação de serviços a terceiros e que
assinalaram a alternativa “4” na Questão 29.
75. Quantos tipos de serviço são prestados pelo empreendimento?
1. ______________ serviços
76. Destes, cite os cinco principais especificando a quantidade de serviços prestados mensalmente: (referência do mês
imediatamente anterior à aplicação deste questionário ou, no caso de atividade sazonal, considerar o fornecimento
mensal obtida no período imediatamente anterior)
Serviço

Unidade

Quantidade serviços prestados
mensalmente

1)
2)
3)
4)
5)

77. Qual o faturamento mensal do empreendimento? (valor médio mensal)
R$ __________________________________________
78. Cite os cinco principais insumos/matérias-primas adquiridos pelo empreendimento, para prestar os serviços,
especificando a quantidade mensal: (citar até 05)
Insumos ou matéria-prima

Unidade

1)
2)
3)
4)
5)
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Quantidade fornecida mensalmente

79. Qual a origem dos insumos utilizados para a prestação de serviços? (resposta múltipla)
1.

Empreendimentos de Economia Solidária

2.

Empresas privadas

3.

Próprios associados (as)

4.

Produtores (as) não-sócios (as)

5.

Instituições filantrópicas ou instituições não-mercantis

80. Quanto o empreendimento gasta na aquisição de todos os insumos/matérias-primas utilizados? (valor médio mensal)
R$ _____________________________

81. A quem pertencem os instrumentos, ferramentas ou equipamentos utilizados pelo EES? (resposta múltipla)
1.

Ao empreendimento

2.

Aos (as) associados (as) individualmente

3.

Aos usuários/clientes

4.

A terceiros

82. Como é feita a prestação de serviços pelo empreendimento? (resposta múltipla)
1.

Individualmente pelos (as) sócios (as)

2.

Em equipes (grupos) de trabalho

3.

Coletivamente por todos (as) os (as) sócios (as)

83. Para quem se destina a prestação de serviços? (resposta múltipla)
1.

Usuários/clientes individuais ou familiares

2.

Empresas

3.

Empreendimentos de Economia Solidária

4.

Entidades sem fins lucrativos

5.

Órgãos governamentais Qual? __________________________________________________________________

84. O empreendimento tem encontrado alguma dificuldade na venda dos serviços? (considerar tanto os empreendimentos
que já estão comercializando quanto os que tentam ou pretendem comercializar seus e serviços)
1.

Sim

2.

Não

► (passe para a questão 86)

85. Quais as principais dificuldades na comercialização dos serviços? (resposta múltipla)
1.

O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes

2.

Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização

3.

Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.)

4.

O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar

5.

Os preços praticados são inadequados

6.

Os clientes exigem um prazo para o pagamento

7.

Os compradores só compram em grande quantidade

8.

Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento

9.

Falta de capital de giro

10.

Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.)

11.

Falta de registro sanitário ou alvará

12.

A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios

13.

Dificuldade ou custo elevado de transporte

14.

Precariedade das estradas para escoamento da produção

15.

Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada

16.

Os serviços não são conhecidos

17.

Outra dificuldade: ___________________________________________________________________________
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SITUAÇÃO DE TRABALHO DOS(AS) SÓCIOS(AS) NO EMPREENDIMENTO
86. Quantos (as) sócios (as) que atualmente trabalham no empreendimento?
1. Mulheres (quantas) _________________
2. Homens (quantos) __________________
3. Total (quantos)_____________________
87. O empreendimento está conseguindo remunerar os (as) sócios (as) que trabalham?
1.

Sim

2.

Não

► (passe para a questão 93)

88. Qual o valor médio da retirada mensal? (valor médio mensal)
R$ __________________________________________
89. De maneira preponderante, a renda obtida pelos (as) sócios (as) no empreendimento é: (resposta única)
1

A fonte principal da renda dos sócios

2

Complementação de rendimentos recebidos em outras atividades econômicas

3

Complementação de recursos recebidos por doações ou programas governamentais

4

Complementação de rendimentos de aposentadorias ou pensões

5

Outro tipo. Qual? ____________________________________________________________________________.

90. Como é feita a de remuneração ou retirada dos (as) sócios (as)? (resposta múltipla)
1

Remuneração/retirada igual para todos (as)

2

Remuneração/retirada por horas trabalhadas

3

Remuneração/retirada por função

91. Qual o valor da menor retirada/remuneração dos (as) sócios (as) do empreendimento?
R$ _______________________ (Obs.: informar a menor unidade - hora trabalhada)
92. Qual o valor da maior retirada/remuneração dos (as) sócios (as) do empreendimento?
R$ ______________________ (Obs.: informar a menor unidade - hora trabalhada)
93. Quais são os benefícios, as garantias e os direitos dos (as) sócios (as) que trabalham no empreendimento? (resposta
múltipla)
1.

Descanso remunerado (incluindo férias)

2.

Licença-maternidade

3.

Creche ou auxílio-creche

4.

Qualificação social e profissional

5.

Equipamentos de segurança

6.

Comissão de prevenção de acidentes no trabalho

7.

Previdência Social

8.

Plano de saúde e/ou odontológico

9.

Auxílio-educação

10.

Auxílio-transporte

11.

Seguro de vida e/ou seguro contra acidentes

12.

Nenhum destes

►(Passe para a questão 122)
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Atenção!
As questões de números 94 a 110 serão aplicadas
somente a EES cuja atividade principal é poupança,
crédito ou finanças solidárias e que assinalaram a
alternativa “5” na Questão 29.
94. Qual a forma de organização? (resposta única)
1.

Cooperativa de crédito

2.

Banco comunitário

3.

Fundo rotativo ou fundo solidário

4.

Outra. Qual? _________________________________________________________________________________

95. Quantos tipos de serviços de crédito ou financeiros são fornecidos?
1. ___________ serviços

96. Destes, cite os cinco principais serviços especificando a finalidade e a quantidade de operações mensais: (referência do
mês imediatamente anterior à aplicação deste questionário ou, no caso de atividade sazonal, considerar o
período imediatamente anterior)
Serviços

Finalidade

Quantidade operações
mensais

1)
2)
3)
4)
5)

97. Qual a origem dos recursos operados pelo empreendimento? (resposta múltipla)
1.

Associados (as) – depósitos à vista e/ou a prazo

2.

Órgãos Governamentais – repasses de fundos públicos

3.

Órgãos Governamentais - recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido)

4.

Organizações não-governamentais (doação ou fundo perdido)

5.

Do próprio empreendimento - Aplicações financeiras e outras formas de remuneração

6.

Empresas (bancos) privadas

7.

Outra. Qual? ________________________________________________________________________________

98. Qual o volume de recursos que compõe o fundo do empreendimento?
R$ __________________________________________

99. Qual a quantidade de recursos contratados ou repassados? (valor médio mensal)
R$ __________________________________________

100. Existe alguma definição quanto aos limites mínimos e/ou máximos para o empréstimo/repasse de recursos?
1.

Sim

2.

Não ► (passe para a questão 103)

101. Qual o valor mínimo? (limite mínimo)
R$ __________________________________________

102. Qual o valor máximo? (teto)
R$ __________________________________________
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103. Os recursos repassados/emprestados são devolvidos de maneira: (resposta múltipla)
1.

Parcial

2.

Integral com remuneração (juros, correção)

3.

Integral sem remuneração

4.

Não há devolução ► (quando esta for a única resposta passe para a questão 106)

104. A devolução (pagamento) dos empréstimos/repasses utilizados pelo empreendimento ocorre sob forma de: (resposta
múltipla)
1.

Moeda corrente

2.

Moeda Social

3.

Equivalência Produto (bens, serviços)

4.

Outra. Qual? _______________________________________________________________________________

105. Qual o nível de inadimplência dos contratos (operações) efetuados?
____________________ % sobre o total.

106. Quais são as modalidades de garantia utilizadas? (resposta múltipla)
1.

Aval solidário

2.

Comprovante de renda

3.

Garantias reais

4.

Outro. Qual?________________________________________________________________________________

5.

Não há necessidade de garantia

SITUAÇÃO DE TRABALHO DOS(AS) SÓCIOS(AS) NO EMPREENDIMENTO
107. Existem sócios (as) que trabalham no empreendimento?
1.
2.

Sim
Não ► (passe para a questão 122)

108. Quantos (as) sócios (as) trabalham no empreendimento?
1. Mulheres (quantas) ________________
2. Homens (quantos) ________________
3. Total (quantos) ___________________
109. Qual o tipo e o valor da remuneração dos (as) sócios (as) que trabalham no Empreendimento? (resposta múltipla)
1.

Remuneração fixa. Qual o valor médio mensal? ____________________________________________________

2.

Comissão sobre o valor das operações. Qual o percentual (%)? _______________________________________

3.

Remuneração por horas trabalhadas. Qual o valor médio por hora? ____________________________________

4.

Não há remuneração.

110. Quais são os benefícios, as garantias e os direitos dos (as) sócios (as) que trabalham no empreendimento? (resposta
múltipla)
1.

Descanso remunerado (incluindo férias)

2.

Licença-maternidade

3.

Creche ou auxílio-creche

4.

Qualificação social e profissional

5.

Equipamentos de segurança

6.

Comissão de prevenção de acidentes no trabalho

7.

Previdência Social

8.

Plano de saúde e/ou odontológico

9.

Auxílio-educação

10.

Auxílio-transporte

11.

Seguro de vida e/ou seguro contra acidentes

12.

Nenhum destes

► (Passe para a questão 122)
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Atenção!
As questões de números 111 a 121 serão aplicadas somente a
EES cuja atividade principal é o consumo e/ou uso coletivo de
bens/serviços e que assinalaram a alternativa “6” na Questão 29.
111. Qual é o tipo do empreendimento? (resposta única)
1.

Cooperativa de consumo

2.

Associação ou rede de consumidores

3.

Organização para utilização coletiva de infra-estrutura, terra, equipamento

112. Qual a quantidade de bens e/ou serviços consumidos, prestados e/ou utilizados coletivamente no empreendimento?
1. ___________ bens e/ou serviços
113. Destes, cite os cinco principais bens e/ou serviços consumidos, prestados e/ou utilizados, especificando a quantidade
mensal: (referência ao mês imediatamente anterior à aplicação deste questionário ou, no caso de atividade sazonal,
considerar o período imediatamente anterior).
Bens e/ou serviço

Unidade

Quantidade consumida ou utilizada

1)
2)
3)
4)
5)

114. Qual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a forma de pagamento pelo consumo ou uso dos bens e/ou serviços? (resposta múltipla)
Pagamento por produto e/ou serviço
Pagamento mensal (mensalidades)
Pagamento pelo uso (taxa) em dinheiro
Pagamento pelo uso (taxa) em equivalência produto e/ou serviço
Contribuição espontânea
Não há remuneração
Outra. Qual? ______________________________________________________________________________

115. Qual a receita mensal obtida pelo empreendimento? (valor médio mensal)
R$ __________________________________________
116. Quanto o empreendimento gasta mensalmente com a aquisição e/ou manutenção dos bens e/ou serviços? (valor
médio mensal)
R$ __________________________________________
117. Qual
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a origem dos bens, produtos ou serviços? (resposta múltipla)
Empreendimentos de Economia Solidária
Empresa privada
Próprios associados (as)
Produtores (as) não-sócios (as)
Instituições filantrópicas ou instituições não-mercantis
Órgãos públicos

SITUAÇÃO DE TRABALHO DOS(AS) SÓCIOS(AS) NO EMPREENDIMENTO
118. Existem sócios (as) responsáveis pelas atividades (que trabalham) no empreendimento?
1.

Sim

2.

Não ► (passe para a questão 122)

119. Quantos (as) sócios (as) são responsáveis pelas atividades (trabalham) no empreendimento?
1. Mulheres (quantas) ________________
2. Homens (quantos) _________________
3. Total (quantos) ___________________
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120. Qual o tipo e o valor médio da remuneração dos (as) sócios (as) que trabalham no Empreendimento? (resposta
múltipla)
1.
2.
3.
4.

Remuneração fixa. Qual o valor médio mensal? ____________________________________________________
Comissão sobre valor das vendas (comissão). Qual o percentual (%)? __________________________________
Remuneração por horas trabalhadas. Qual o valor médio por hora? ____________________________________
Não há remuneração.

121. Quais destes benefícios, garantias e direitos para sócios (as) que trabalham no empreendimento? (resposta múltipla)
1.

Descanso remunerado (incluindo férias)

2.

Licença-maternidade

3.

Creche ou auxílio-creche

4.

Qualificação social e profissional

5.

Equipamentos de segurança

6.

Comissão de prevenção de acidentes no trabalho

7.

Previdência Social

8.

Plano de saúde e/ou odontológico

9.

Auxílio-educação

10.

Auxílio-transporte

11.

Seguro de vida e/ou seguro contra acidentes

12.

Nenhum destes

Seção V – SITUAÇÃO DO TRABALHO DOS (AS) NÃO-SÓCIOS (AS):
122. O empreendimento contrata trabalhadores (as) não-sócios (as)?
1.

Sim

2.

Não

► (passe para a questão 128)

123. Quantos trabalhadores (as) não-sócios (as) trabalham no empreendimento?
1. Mulheres (quantas) ________________
2. Homens (quantos) _________________
3. Total (quantos) ___________________
124. Qual a forma de contratação dos (as) trabalhadores (as) não-sócios(as)? (resposta múltipla)
1.

Permanente

2.

Temporária

3.

Temporária para ingresso no quadro de sócios (as) – estágio probatório

125. Qual o tipo de vínculo do (as) trabalhadores (as) não-sócios (as)? (resposta múltipla)
1.

Contratação formal – assalariado (a)

2.

Prestação de serviços remunerada

3.

Estagiário (a) ou aprendiz remunerado

4.

Trabalhador (a) não remunerado (a) – voluntário (a)

5.

Outro tipo. Qual? ___________________________________________________________________________

126. Qual o tipo de trabalho e o respectivo valor da remuneração paga a trabalhadores (as) não-sócios (as)? (resposta
múltipla)
Tipo de trabalho

unidade

1.

Assessoria, consultoria

2.

Administração, secretaria, contabilidade, finanças

3.

Manutenção e serviços gerais

4.

Representação comercial, vendas, comunicação

5.

Produção (trabalho na produção ou prestação de serviços)

6.

Outro tipo de trabalho

Valor da remuneração

127. Quanto o empreendimento gasta em média mensalmente com o pagamento de trabalhadores (as) não-sócios (as)?
(valor médio mensal)
R$ _____________________________
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Seção VI - INVESTIMENTOS, ACESSO A CRÉDITO E APOIOS
128. Qual a origem dos recursos para iniciar as atividades do empreendimento? (resposta múltipla)
1.
2.
3.
3.
4.
5.

Dos (as) próprios (as) sócios (as) - capitalização ou cotas
Empréstimo (s) e/ou financiamento (s)
Doação (ões) de organismos internacionais ou organizações não-governamentais
Recursos públicos não-reembolsáveis (fundo perdido)
Doações de pessoas físicas ou empresas
Não se aplica (não houve necessidade de recursos)

129. Foram realizados investimentos no empreendimento nos últimos 12 meses?
1.
Sim
2.
130. Qual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Não

►(passe para a questão 132)

o tipo de investimento realizado? (resposta múltipla)
Infra-estrutura física (prédios, construções etc.).
Equipamentos (aquisição, renovação).
Ampliação de estoque de matérias-primas
Abertura de filiais
Abertura de lojas/espaços de comercialização
Capacitação de mão-de-obra
Comunicação / divulgação
Outro. Qual? ______________________________________________________________________________

131. Qual o valor do investimento realizado?
R$ __________________________________________
132. Quanto à busca de crédito ou financiamento, nos últimos 12 meses, o empreendimento (considerar apenas o acesso ao
crédito para o empreendimento coletivo e não para os (as) sócios(as) individualmente): (resposta única)
1.

Não buscou crédito ou financiamento ► (passe para a questão 133)

2.

Buscou e obteve crédito ou financiamento ► (passe para a questão 134)

3.

Buscou crédito ou financiamento, mas não obteve ► (passe para a questão 138)

133. Por que o empreendimento não buscou crédito ou financiamento? (resposta múltipla)
1.

Não houve necessidade

2.

Não houve acordo sobre a necessidade e oportunidade

3.

Houve aconselhamento de assessoria para não buscar crédito

4.

O empreendimento ainda está inadimplente (endividado)

5.

Experiência fracassada de outro empreendimento

6.

Os investimentos foram feitos com recursos próprios

7.

O empreendimento obteve recursos de outras fontes não-reembolsáveis

8

Medo ou receio de contrair dívidas

9.

Outro motivo. Qual? ________________________________________________________________________

► (passe para a questão 138)
134. Qual a finalidade do crédito ou financiamento? (resposta múltipla)
1.
Custeio ou capital de giro
2.
Investimento
135. Qual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a fonte do crédito ou financiamento? (resposta múltipla)
Banco público. Qual? ________________________________________________________________________
Banco privado. Qual? _______________________________________________________________________
Banco do Povo ou similar. Qual? _______________________________________________________________
Cooperativa de crédito. Qual? _________________________________________________________________
Outra instituição financeira privada. Qual? _______________________________________________________
ONG ou OSCIP. Qual? _______________________________________________________________________
Fundo solidário ou banco comunitário. Qual? _____________________________________________________
Outra. Qual? ______________________________________________________________________________

136. Qual o valor total do crédito ao qual o empreendimento teve acesso nos últimos 12 meses?
R$ __________________________________________
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137. Qual a situação atual do pagamento ou devolução do crédito ou financiamento? (resposta única)
1
2
3
4

Está no prazo de carência
Pagamento concluído
Pagamento em dia
Pagamento em atraso

138. Atualmente, existe necessidade de crédito ou financiamento?
1

Sim

2

Não

► (passe para a questão 142)

139. Para quê é necessário o crédito ou financiamento? (resposta múltipla)
1
Custeio ou capital de giro
2
Investimento
140. O empreendimento está enfrentando dificuldades para a obtenção de crédito ou financiamento?
1

Sim

2

Não

► (passe para a questão 142)

141. Qual (ais) dificuldade(s)? (resposta múltipla)
1

O empreendimento não possui a documentação exigida pelo agente financeiro

2

Taxas de juros elevadas ou incompatíveis com a capacidade do empreendimento

3

Prazos de carência inadequados

4

Falta de aval ou garantia

5

Falta de apoio para elaborar projeto

6

Burocracia dos agentes financeiros

7

Falta de linha de crédito

8

Outra. Qual? ______________________________________________________________________________

142. O empreendimento teve acesso a algum tipo de assessoria, assistência ou capacitação?
1

Sim

2

Não

► (passe para a questão 145)

143. Que tipo de apoio (em assessoria, assistência ou capacitação) o empreendimento teve? (resposta múltipla)
1

Assistência técnica e/ou gerencial

2

Qualificação profissional, técnica, gerencial

3

Formação sócio-política (autogestão, cooperativismo, economia solidária)

4

Assistência jurídica

5

Assessoria em marketing e na comercialização de produtos e serviços

6

Diagnóstico, planejamento e análise de viabilidade econômica

7

Assessoria na constituição, formalização ou registro

8

Elaboração de projetos

9

Incubação

144. Quem forneceu o apoio ao empreendimento? (resposta múltipla)
1

ONGs, OSCIPs. Qual? _______________________________________________________________________

2

Igrejas, Pastorais etc. Qual? __________________________________________________________________

3

Associações e conselhos comunitários, etc. Qual? __________________________________________________

4

Prefeitura. Secretaria/Órgão? _________________________________________________________________

5

Governo Estadual. Secretaria/Órgão? ___________________________________________________________

6

Governo Federal. Secretaria/Órgão? ____________________________________________________________

7

Universidades (incubadoras, Unitrabalho). Qual? __________________________________________________

8

Sistema “S” (Sebrae, Sescoop, etc.). Qual? ______________________________________________________

9

Cooperativas de técnicos (as). Qual? ___________________________________________________________

10

Movimento Sindical (Central, Sindicato, Federação). Qual? __________________________________________

11

Outro empreendimento ou entidade de representação. Qual? _________________________________________

12

Fornecedor ou comprador (parceria). Qual? ______________________________________________________

13

Outra. Qual? ______________________________________________________________________________
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Seção VII – GESTÃO DO EMPREENDIMENTO
145. Quais as instâncias de direção e coordenação do empreendimento? (resposta múltipla)
1

Assembléia de sócios (as) ou reunião do coletivo de sócios (as)

2

Coordenação/Diretoria/Conselho Diretor

3

Conselho Consultivo ou similar

4

Conselho Administrativo ou similar

5

Conselho Fiscal ou similar

6

Comissão ou Conselho de Ética

7

Grupos de Trabalho, Comissões ou Núcleos

8

Outra. Qual? ______________________________________________________________________________

146. O que é decidido em assembléia geral / reunião do coletivo de sócios (as)? (resposta múltipla)
1

Escolha da direção do empreendimento econômico solidário

2

Contratações e remunerações/ retiradas dos (as) sócios (as)

3

Admissão e exclusão de sócios (as)

4

Regimento interno

5

Empréstimos/ financiamentos

6

Aquisições e venda de patrimônio

7

Plano de trabalho/ planejamento estratégico

8

Prestação de contas

9

Representação ou participação dos (as) sócios (as) em eventos.

10

Definições sobre as atividades cotidianas do empreendimento

147. Qual a periodicidade de realização da assembléia geral e/ou reunião coletiva de sócios (as) no empreendimento?
(resposta única)
1

Anual ou mais de 1 ano

2

Semestral

3

Bimestral ou trimestral

4

Mensal

5

Semanal ou quinzenal

6

Diariamente

7

Não realiza assembléia geral e/ou reunião coletiva de sócios (as). ► (passe para a questão 152)

148. Na última assembléia geral e/ou reunião coletiva de sócios (as) quantos (as) sócios (as) participaram? (resposta
única)
1

Todos (as)

2

Mais de 2/3 (65%)

3

Em torno da metade

4

Menos da metade

149. Quais outras formas de participação dos (as) sócios (as)? (resposta múltipla)
1

Acesso a registros e informações do empreendimento

2

Participação nas decisões cotidianas do empreendimento

3

Atividades de formação

4

Atividades culturais e recreativas

5

Informes sobre a conjuntura geral e/ou sobre economia solidária

6

Outras. Quais? ____________________________________________________________________________

7

Não existem outras formas
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150. No último ano foram realizadas atividades de formação e/ou campanhas de sensibilização dos (as) sócios (as)?
1

Sim

2

Não

► (passe para a questão 152)

151. Quais foram os temas tratados? (resposta múltipla)
1

Economia Solidária, autogestão, cooperativismo

2

Formação política e social

3

Gestão, contabilidade, questões jurídicas

4

Formação técnica ou profissional (atividades específicas, funções de produção, etc.)

5

Motivação, dimensão subjetiva

6

Questões de gênero

7

Questões étnicas e raciais

8

Organização do trabalho, saúde e segurança no trabalho

9

Questões ambientais

10

Elevação da escolaridade, educação formal e/ou profissional

11

Outras. Quais? ____________________________________________________________________________

152. Há quanto tempo o atual coordenador e/ou presidente exerce o cargo no empreendimento? (resposta única)
1

Menos de um ano

2

De 1 a 2 anos

3

De 2 a 4 anos

4

De 4 a 6 anos

5

De 6 a 10 anos

6

Mais de 10 anos

7

Não se aplica

153. Quantos (as) sócios (as) ocupam funções de coordenação e/ou direção do empreendimento?
1. Mulheres (quantas) ________________
2. Homens (quantos) _________________
3. Total (quantos) ___________________
154. Os dirigentes recebem remuneração ou gratificação pelo exercício do cargo ou função?
1

Sim

2

Não

155. No ano anterior, os resultados da atividade econômica do empreendimento, sem contar as doações de recursos, caso
existam, permitiram: (resposta única)
Obs.: Não se aplica aos Clubes de Troca.
1

Pagar as despesas e ter uma sobra/excedente

2

Pagar as despesas e não ter nenhuma sobra

3

Não deu para pagar as despesas

4

Não se aplica (para empreendimentos que não visam esse tipo de resultado econômico coletivo)

► (Se a resposta for 2, 3 ou 4, passe para a questão 157)

156. Se houve sobra/excedente (resposta 1 da questão anterior), qual o destino? (resposta múltipla)
Obs.: Não se aplica aos Clubes de Troca.
1

Fundo/reserva para realizar investimento

2

Fundo/reserva para assistência técnica e educacional

3
4

Fundo/reserva para apoio a outros empreendimentos ou organizações.
Fundo/reserva para qualquer eventualidade não prevista

5

Distribuição entre sócios (as)

6

Integralização de capital

7

Outro. Qual? ______________________________________________________________________________
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Seção VIII - DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA E AMBIENTAL
157. O empreendimento participa de algum fórum ou de alguma rede de articulação ou representação?
1

Sim

2

Não

► (passe para a questão 159)

158. Se a resposta for SIM especifique de que tipo de rede ou fórum o empreendimento participa: (resposta múltipla)
1

Fórum ou Rede de Economia Solidária. Qual? _____________________________________________________

2

União ou Associação de EES? Qual ______________________________________________________________

3

Federações de cooperativas. Qual? _____________________________________________________________

4

Conselhos de gestão e fóruns de participação em políticas públicas Qual? _______________________________

5

Outros fóruns, redes ou articulações. Qual? ______________________________________________________

159. O empreendimento tem alguma relação ou participa de movimentos sociais, populares ou sindicais?
1

Sim

2

Não

► (passe para a questão 161)

160. Qual o tipo de movimento ou luta social? (resposta múltipla)
1

Movimento de luta pela terra e agricultura familiar

2

Movimento sindical urbano ou rural

3

Movimento popular ou comunitário

4

Movimento de luta por moradia

5

Movimento étnico/ racial

6

Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens

7

Movimento ambientalista/agroecologia

8

Movimento de mulheres / gênero

9

Movimento religioso ou pastoral

10

Movimento de desempregados

11

Movimento dos catadores

12

Luta antimanicomial

13

Movimento GLBTT

14

Movimento cultural

15

Movimento de defesa dos Direitos Humanos

16

Movimento de jovens/ juventude

17

Movimento de combate à fome

18

Outro movimento. Qual? _____________________________________________________________________

161. O empreendimento participa ou desenvolve alguma ação social ou comunitária?
1

Sim

2

Não

► (passe para a questão 163)

162. Qual área de atuação? (resposta múltipla)
1

Educação

2

Saúde

3

Moradia

4

Trabalho (qualificação para o trabalho)

5

Redução da violência

6

Meio ambiente

7

Esporte ou lazer

8

Cultura

9

Assistência social

10

Segurança alimentar

11

Meio ambiente

12

Outra. Qual? ______________________________________________________________________________
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163. O que o empreendimento faz para qualificar seus produtos e/ou serviços no intuito de melhor atender aos (as)
consumidores (as)? (resposta múltipla)
1

Pratica menores preços ou custos mais baixos em relação ao mercado

2

Aplica processos de controle de qualidade

3

Fornece informações sobre a composição ou especificação

4

Dá garantia de origem social

5

Manifesta preocupação ambiental na produção ou prestação dos serviços

6

Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos

7

Outra. Qual? ______________________________________________________________________________

164. No caso de produção e oferta de produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos, os mesmos são certificados?
1

Sim

2

Não

► (passe para a questão 166)

165. Qual entidade faz a certificação?
Nome da Entidade _______________________________________________________________________________
166. O empreendimento gera algum tipo de resíduo (lixo ou sobra de materiais) a partir da atividade produtiva ou da
prestação de serviços?
1

Sim

2

Não

► (passe para a questão 168)

167. Qual o tratamento e/ou destino dado aos resíduos gerados no empreendimento? (resposta múltipla)
1

Coleta de lixo normal

2

Coleta seletiva

3

Coleta de lixo especial (produtos hospitalares ou químicos)

4

Estação de tratamento de efluentes

5

Realização de algum tipo de tratamento dos resíduos antes de eliminar

6

Reaproveitamento dos resíduos no empreendimento

7

Despejo em esgotos sem tratamento

8

Despejo em rios, riachos ou córregos sem tratamento

9

Venda dos resíduos

10

Doação para reaproveitamento

11

Acúmulo no local do empreendimento

12

Queima ou incineração

13

Outro. Qual? ______________________________________________________________________________

Seção IX – APRECIAÇÕES SUBJETIVAS A RESPEITO DO EES
168. O que motivou a criação do empreendimento? (resposta múltipla)
1

Uma alternativa ao desemprego

2

Obtenção de maiores ganhos em um empreendimento associativo

3

Uma fonte complementar de renda para os (as) associados (as)

4

Desenvolvimento de uma atividade onde todos (as) são donos (as)

5

Possibilidade de atuação profissional em atividade econômica específica

6

Condição exigida para ter acesso a financiamentos e outros apoios

7

Recuperação de empresa privada que faliu ou em processo falimentar

8

Motivação social, filantrópica ou religiosa

9

Desenvolvimento comunitário de capacidades e potencialidades

10

Alternativa organizativa e de qualificação

11

Incentivo de política pública (governo)

12

Organização econômica de beneficiários de políticas públicas

13

Fortalecimento de grupo étnico

14

Produção ou comercialização de produtos orgânicos ou ecológicos

15

Outro. Qual? ______________________________________________________________________________
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169. Quais as principais conquistas obtidas pelo empreendimento? (resposta múltipla)
1
2
3
4
5
6
7

A geração de renda ou obtenção de maiores ganhos para os (as) sócios (as)
A autogestão e o exercício da democracia
A integração do grupo/coletivo
O comprometimento social dos (as) sócios (as)
Conquistas para a comunidade local (moradia, escola, infra-estrutura, etc.)
A conscientização e compromisso político (com emancipação dos trabalhadores ou outras lutas mais gerais)
Outro. Qual? ______________________________________________________________________________

170. Quais os principais desafios do empreendimento? (resposta múltipla)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Viabilizar economicamente o empreendimento
Gerar renda adequada aos (às) sócios (as)
Garantir proteção social (previdência, assistência e saúde) para os (as) sócios (as)
Efetivar a participação e a autogestão
Alcançar a conscientização e a politização dos (as) sócios (as)
Alcançar maior conscientização ambiental dos (as) sócios (as)
Promover a articulação com outros empreendimentos e com o movimento de economia solidária
Manter a união do grupo/coletivo
Outro. Qual? ______________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO PARA O USO DAS INFORMAÇÕES DO SIES CONFORME PORTARIA MINISTERIAL:
171. O empreendimento autoriza a utilização de informações relativas à identificação e às atividades econômicas com o
objetivo de fortalecer e divulgar a Economia Solidária?
1.

Sim

2.

Não

DADOS DAS PESSOAS ENTREVISTADAS:
Nome

Observação:

Cargo no empreendimento

Telefone de contato

As informações pessoais acima não serão inseridas no Sistema.

Rubrica do Entrevistador:

___________________________________ Data: _______ / _______/________
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