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Resumo: O trabalho em questão tem o objetivo de 
obter uma melhor análise dos micro empresários que já 
passaram pelo projeto de incubadora, e posteriormente 
com base em informações coletadas realizar a tentativa 
de confeccionar uma rede com micro empresários 
selecionados que apresentem espirito empreendedor que 
queiram agregar valor a seu negócio e nas atividades 
dos demais participante 
Podemos também obter feedbacks em relação ao 
processo de incubação da FEI, para isso realizamos 
algumas entrevistas com os incubados dos anos 
anteriores fazendo com que os mesmos nos relatem a 
percepção deles em relação ao processo de consultoria 
proporcionada, indicando assim pontos de melhoria e 
como e de que forma nossos consultores agregaram 
valor e os auxiliaram na administração de seus 
empreendimentos. 
  
 

1. Introdução 
O projeto é fundamentado pelo conceito de economia 
solidária, introduzindo assim, assuntos e atividades 
relacionados ao cooperativismo, tendo como objetivo 
principal agregar valor aos empreendedores através da 
troca de experiência e transmissão de conhecimentos 
sobre gestão de cooperativa. As atividades consistem 
em coletar informações e realizar pesquisas que possam 
ajudar a estabelecer diretrizes aos incubados 
selecionados para confecção de uma rede. 
O projeto “Economia Solidária” encontra-se em fase de 
debate, onde nós consultores, com base nos dados 
coletados, nos reunimos com os participantes para 
verificar a melhor forma de estruturar a rede. 
É importante salientar que o projeto em questão é 
possível por ser “embasado” nas atividades realizadas  
na incubadora de empresas, assim como outras 
atividades sociais promovidas pela FEI. 
Nosso trabalho como consultores, foi contribuir para um 
projeto maior denominado, “Consultoria Empresarial”, 
de que participam a Cáritas Arquidiocesana de São 
Paulo e o Centro Universitário da FEI, como parceiro 
executor do processo de incubação. 

 
 

2. Metodologia 
A metodologia consistiu na pesquisa quantitativa e 

qualitativa dos incubados que já passaram pelo processo 
de incubação do Centro Universitário da FEI através de 
uma relação de perguntas em forma de questionário e 
discussões em sala sobre conceitos de rede. 

Após o recebimento das informações provenientes 
dos questionários houve avaliação das respostas e a 

comparação com determinados índices dos quais a 
equipe considerou relevante. 

Levando em consideração que o projeto ainda está 
em andamento, nesta fase, estamos consolidando as 
informações obtidas nas reuniões com os ex-incubados 
para traçar possíveis caminhos que possam levar a 
conclusão do objetivo do projeto em questão, ou seja, 
confeccionar uma rede com base nos princípios de 
economia solidária para propiciar valor às partes 
relacionadas. Destacam-se algumas atividades 
realizadas ao longo do projeto: 

- Estudo dos princípios de cooperativismo e redes; 
-Pesquisas de uma amostra de incubados; 
- Analise dos resultados; 
- Reunião com os selecionados; 
- Debate e estabelecimento de novas diretrizes para 

continuidade do projeto; 
 
 
 
 

4. Conclusões 
As atividades do projeto em questão ainda estão em 

andamento. 
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