
 

 

Anexo 2 - Roteiro de entrevista exploratória 

Data da entrevista:  

Nome do entrevistado(a):  

Tipo de agricultura:  

Localização:   

Endereço: 

Contato:   

 

 

1. Você poderia contar um pouco da sua história? Há quanto tempo está aqui e como chegou?  

 

2. Como é o seu dia típico? Como você organiza suas atividades (compras, vendas, 

pagamentos e recebimentos)? 

 

3. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre o seu estabelecimento:  

a. Quantas pessoas trabalham nele e quem são?  

b. Qual a área total do estabelecimento? 

c. Qual a área de produção? 

i. Como ela é dividida? 

ii. É irrigada? Qual(s) sistema de irrigação? Parcial ou total? O que é irrigado? 

iii. Usa estufa ou o plantio é céu aberto?  

d. Qual a fonte de água do estabelecimento? Possui água o ano todo? 

e. Quanto gasta de água para irrigar? Tem outorga? 

f. A terra é de propriedade sua? Ou é um arrendamento, comodato ou outro? 

g. Sua produção é usada para autoconsumo, somente para venda ou ambos? 

h. Você estoca seus produtos? Ou eles saem direto para venda? 

i. Você tem algum conhecido ou vizinho que também é agricultor? O sistema de 

produção é igual? O que é diferente? Vendem para os mesmos comércios? Trocam 

informações? 

 

4. Você participa alguma cooperativa, associação ou outro tipo de grupo? 

 

5. Como você acessa informação (televisão, lojas de insumos, cursos, assistência técnica)? 

 

6. Você tem outras fontes de renda (aposentadoria, outro trabalho, pagamento serviços 

ambientais)? 

 

7. Quais são os seus principais produtos? 

a. Há uma ordem entre os cultivos?  

b. Qual a quantidade de cada? 

c. Por que essa ordem foi escolhida?  

d. O que você já plantou e parou? Por quê? 

 

8. Que tipo de cultura você utiliza em sua propriedade? Convencional ou Orgânica? Por quê? 

 

9. Quais foram as principais mudanças na sua atividade com a pandemia (mudanças nas 

vendas, receita, custos)?  

 

10. No seu estabelecimento há áreas de proteção ambiental (reserva legal, nascentes ou 

outros)? 



 

 

a. Quais são?  

b. Qual área ocupam?  

c. Qual mudança ou impacto que trazem na sua atividade? 

 

11. Você acessa políticas públicas voltadas para a agricultura? Tem DAP? 

a. Você acessa editais de compras públicas - PNAE, PPAIS, PAA? 

 

12. Como foi a seca de 2014-2015? Você teve problemas para produzir ou foi proibido de fazer 

uso de água para irrigação? Alguma coisa na seca fez você mudar a forma de produzir?  

 

13. Que recursos existem no estabelecimento quanto a mão-de-obra e maquinário? 

 
14. Quais insumos você emprega? 

a. Com que frequência compra? 

b. Onde prefere comprar e por quê? 

 

15. Como é a comercialização? Para quem você vende? 

a. Como ocorre a venda? E a entrega? 

b. Como o preço é definido? Existe um padrão? 

 

16. Você já acessou crédito? 

a. Existem linhas disponíveis? Como funcionam? 

b. Se sim, qual uso foi feito? 

 


