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Entrevista com um Empreendedor 

 
Realizar uma entrevista com um empreendedor, de qualquer ramo de atividade. Considerando 

que ele tenha pelo menos três (3) anos de experiência com a atividade empreendedora. 

Considere que as informações são confidenciais. Serão apresentadas em sala de aula para os 

seus colegas e o professor. Os alunos e o professor não divulgarão os dados e informações 

apresentadas fora do recinto da aula. 

Para os grupos que optarem por não convidar o empreendedor a se apresentar em sala de aula, 

podem fazer a entrevista e organizar uma apresentação em PowerPoint ou mesmo gravar a 

entrevista e apresentar aos colegas.  

Abaixo as informações para servir de roteiro para conversar com o empreendedor sobre o que 

abordar na sua apresentação. De cada parte é necessário ter as informações mais relevantes, e 

não todas elas. 

 

Tópicos da Entrevista:  
Isto é um roteiro, não há necessidade de perguntar todos estes tópicos, e sim os que acharem 

necessários. Serve também para guiar o empreendedor no caso dele vir apresentar aos alunos. 

 

Parte I: Identificação do entrevistado 
Nome: 

Idade: 

Formação acadêmica: 

Sexo: 

Nome do empreendimento: 

Ramo de atividade: 

Tamanho do empreendimento: micro, pequena, média ou grande. 

Tempo de funcionamento: 

 

Parte II: Origens  
Fale sobre as suas origens familiares, formação dos pais, atividades que desenvolviam, etc. 

Como foi a sua formação acadêmica, suas experiências profissionais anteriores. 

Tem alguém empreendedor na família? 

Tem alguém como modelo? 

 

Parte III: Visão 
Como surgiu a idéia de ser empreendedor? 

Entre o surgimento da idéia e a implementação transcorreu muito tempo? 

Desenvolveu algum Plano de negócio? 

Como iniciou o seu empreendimento? 

Quais suas características pessoais mais importantes para o seu empreendimento? 

 



Parte IV: O trabalho como empreendedor 
Como foram os primeiros tempos do empreendimento? 

Quais foram as maiores dificuldades no inicio do empreendimento? 

Qual é o seu trabalho dentro do empreendimento? 

Como você identifica as novas oportunidades? 

Como você faz para solucionar os problemas que acontecem na empresa? 

Quantas horas diárias são dedicadas ao trabalho? Trabalha aos sábados e domingos? 

Você tira férias regularmente? 

 

Parte V: Relações e liderança 
Qual a importância das relações internas em seu empreendimento? 

E qual a importância das relações externas (com clientes, fornecedores, pessoas influentes) 

para o seu empreendimento? 

Qual a importância da sua liderança para o empreendimento? 

Participa de atividades de associações  e entidades (Associações empresariais, clubes de 

serviços, ONGs, etc)? Acha importante estas atividades? 

 

Parte VI: O empreendimento 
Qual(is) o(s) fator(es) mais importante(s) para o sucesso do seu empreendimento? 

Quais as principais potencialidades do seu empreendimento? 

Tem critérios para a contratação de colaboradores para o seu empreendimento? Se tem, quais 

são eles? 

Você tem metas para o seu empreendimento? 

 

Parte VI: Conclusão 
O que diria para alguém que está pensando em iniciar um empreendimento? 

Há mais alguma informação que queira complementar? 

 

Instruções para a Apresentação: 
a) Para os que optarem em não trazer o Empreendedor: 
Fazer a entrevista e transcrever para um arquivo texto em formato Word (.doc) e encaminhar 

para o professor por email. Montar uma apresentação para que seja exibida aos colegas em 

sala de aula. 

Organizar um mini-Curriculo do empreendedor para ser apresentado no início da 

apresentação. 

Grupo com no máximo Quatro (4) alunos. 

Desenvolver uma apresentação a ser divulgada aos colegas. Cada grupo terá 25 minutos para 

a apresentação e mais 15 minutos para as perguntas. 

 

b) Para os que optarem em trazer o Empreendedor: 
Organizar um mini-Curriculo do empreendedor para ser apresentado no início da 

apresentação.  

Receber o empreendedor e encaminha-lo até a sala de aula e fazer a sua apresentação. 

Apoiar a sua apresentação, ver com antecedência, quais equipamentos ele deseja. Pode ser 

que ele opte por apenas falar aos alunos, a decisão é dele. 

A apresentação é sobre a sua experiência como empreendedor e pode durar até uma (1) hora. 

Depois teremos mais 15 (quinze) minutos para as perguntas. 

Ao final, o grupo deve agradecer a sua presença e acompanha-lo até a saída. 

 

Instruções para a Avaliação: 



a) Atividade em grupo (Apresentação). Cada grupo será avaliado sobre a sua 
organização e atitude perante a atividade. 

b) Atividade Individual (Avaliação da atividade de cada grupo). Cada aluno deverá 
encaminhar uma avaliação da apresentação até o início da próxima aula após a 
apresentação. Um texto sobre a apresentação e o que pode ser observado da experiência 
apresentada pelo empreendedor. 

Fazer uma análise crítica da atuação do grupo enquanto responsável pela apresentação, 
observando as obrigações que lhe são impostas pela atividade (exceto para o grupo 
responsável) que deverá indicar esta situação. 

Critérios: Analise das respostas e observação do que o aluno pode extrair da leitura para 
a sua formação como empreendedor. Entregue até a data prevista e com bom 
desenvolvimento terá 10 pontos. Entregue atrasado (até 10 dias após a data prevista) e 
com bom desenvolvimento terá 6 pontos. Após esta data não será aceito. Cópias terão as 
notas divididas pela quantidade de trabalhos iguais. 

Seguir as instruções apresentadas no início da disciplina para a confecção do trabalho. 
No texto, usar fonte Times New Romam ou Arial tamanho 11 ou 12. Margens com 3 cm. 
Espaçamento simples ou 1,5 entre linhas. 

Entrega: por email, seguindo as instruções contidas no site, em arquivo DOC (versão 
2003 ou anterior). O nome do arquivo deve seguir o mesmo modelo proposto para o 
assunto do email, contemplando: código da disciplina, número do trabalho e o nome 
do(s) autor(ES). 

 

 


