
SIPS- BASE SOBRE TRABALHO
Nome Campo Descrição Valores atribuídos

Local de Moradia

REGI Região 1.Região Sul

2.Região Sudeste

3.Região Centro-Oeste

4.Região Nordeste

5.Região Norte

ESTA Estado Não identificado (sem representatividade estatística)

CIDA Cidade Não identificado (sem representatividade estatística)

Caracterização do Entrevistado

IDAD Idade

SEXO Sexo 1.masculino

2.feminino

Caracterização Sócio-Econômica

ESCO Nivel de escolaridade 1. Analfabeto até 4ª série do 1º grau (primário)

2. De 5ª a 8ª série do 1° grau (Ginasial)

3. 2° grau completo ou incompleto (Colegial)

4. Superior incompleto

5. Superior completo ou pós graduação

80. NS/NR (Substitua o entrevistado).

ETIN Cor ou Raça 1.Branca

2.Amarela

3.Indígena;

4.Preta/Negra

5.Parda/Morena

80.NS/NR

CIVI Estado Civil 1.Solteiro

2.Casado/morando junto

3.Separado/desquitado

4.Divorciado



5.Viúvo

80.NS/NR

REND Faixa de renda da família 1.Até 2 SM (R$ 1.020,00)

2.+de 2 a 5 SM (+de R$ 1.020,00 a R$ 2.550,00)

3.+de 5 a 10 SM (+de R$ 2.550,00 a R$ 5.100,00)

4.+de 10 a 20 SM (+de R$ 5.100,00 a R$ 10.200,00)

5.Acima de 20 SM (acimade R$ 10.200,00)

80. NS/NR (Substitua o entrevistado)

TRABALHO Vamos falar agora sobre trabalho

1. Tinha um trabalho remunerado (Faça a TRA48)

2. Tinha um trabalho remunerado do qual estava temporariamente afastado por 

algum motivo (férias, licença, greve, doença etc.) (Faça a TRA48)

3. Exerceu apenas tarefas em cultivo, pesca ou criação de animais destinados à 

própria alimentação das pessoas moradoras no domicílio (Vá p/ TRA49)

4. Exerceu apenas tarefas de construção, destinada ao próprio uso das pessoas 

moradoras do domicílio (Vá p/ TRA49)
5. Exerceu outro tipo de atividade não remunerada (Vá p/ TRA49)

6. Exerceu apenas tarefas domésticas no próprio domicílio (Vá p/ TRA49)

7. Não trabalhou e não procurou trabalho remunerado (inativo) (Vá p/ TRA51)

8. Não trabalhou, mas procurou trabalho remunerado (desempregado) (Vá p/ 

TRA51)
1. Empregado com carteira assinada

2. Empregado sem carteira assinada

3. Servidor público estatutário civil

4. Servidor público estatutário militar

5. Trabalhador doméstico com carteira assinada

6. Trabalhador doméstico sem carteira assinada

7. Trabalhador por conta própria ou autônomo

8. Empregador

9. NSA

TRA03 Quantas horas trabalha habitualmente por semana nesse trabalho? 70. NS; 80.NR; 90.NSA

TRA01 Na semana passada você (Marcar apenas uma opção):

TRA02 No trabalho único ou principal da semana passada, você era (Marcar 

apenas uma opção):



TRA04 Há quanto tempo está nesse trabalho? (EM MESES) 777. NS; 888.NR; 999.NSA

1. Sim, sou contribuinte da previdência oficial (INSS ou regimes próprios) (Vá p/ 

TRA53)
2. Não, sou contribuinte da previdência privada(Faça a TRA52)

3. Não contribuo para nenhum tipo de previdência(Faça a TRA52)

7. NS 8. NR

01. Não tenho renda suficiente para contribuir

02. Acho o valor do benefício muito baixo

03. A agência da previdência fica longe, sendo difícil chegar

04. O atendimento na agência da previdência é ruim (demorado, confuso, grosseiro 

etc.)
05. Não sabia que eu podia contribuir

06. Não acho importante contribuir

07. Já sou aposentado/pensionista

08. Outro motivo

70. NS 80. NR 90. NSA

TRA07 Nos últimos 10 anos, você sofreu algum acidente de trabalho ou teve 

alguma doença ocasionada ou agravada pelo trabalho (e que tenha 

motivado seu afastamento do trabalho)?

1. Sim (Faça a 63) 2. Não (Vá p/ 64) 7. NS(Vá p/ 64) 8. NR(Vá p/ TRA55)

TRA08 Se nos últimos 10 anos esteve afastado do trabalho por motivo de 

acidente ou doença do trabalho, recebeu algum benefício 

previdenciário?

1. Sim 2. Não 7. NS 8. NR 9. NSA

Apenas para quem é INATIVO.

TRA09 Há quanto tempo você não procura trabalho? (EM MESES)
666. Nunca procurei trabalho 777. NS 888. NR 999. NSA

01. Não

Sim. Qual valor de salário faria você aceitar esse trabalho (em reais)?

[R$ ___|___|___|___|___]

07. NS 08. NR 09. NSA

Vou listar algumas razões pelas quais você pode nunca ter procurado 

trabalho ou pode não ter procurado trabalho na última semana. 

Gostaria que me dissesse o quanto cada uma delas é importante:

TRA11 Não precisa trabalhar 1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA06 Qual o principal motivo? (Marcar apenas uma opção)

TRA10 Você aceitaria trabalhar se recebesse uma proposta?

TRA05 Você é contribuinte de instituto de previdência oficial (INSS ou 

regimes próprios)?



TRA12 Meu cônjuge não deixa/não gosta que eu trabalhe 1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA13 Tenho muitos afazeres domésticos e não tenho condições de 

contratar uma doméstica 1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA14 Não tenho com quem deixar a(s) criança(s)/idoso(s)/deficiente(s)
1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA15 Tenho problemas de saúde que me impossibilitam trabalhar
1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA16 Não sei onde procurar trabalho 1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA17 Falta dinheiro para procurar trabalho 1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA18 O salário oferecido é sempre muito baixo 1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA19 O local de trabalho é sempre muito longe 1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA20 Nunca tenho a qualificação/experiência exigida nas seleções de 

trabalho 1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA21 Sinto-me discriminado nas seleções de trabalho 1. É importante 2. Não é importante 7. NS 8. NR 9. NSA

01. Sinto-me discriminado por ser branco, negro, índio ou de outra raça/etnia

02. Sinto-me discriminado pela minha idade

03. Sinto-me discriminado por ser homem ou mulher

04. Sinto-me discriminado por ter deficiência visual, motora, mental ou auditiva

05. Sinto-me discriminado por ter alguma doença

06. Sinto-me discriminado por minha orientação sexual

07. Sinto-me discriminado por alguma característica da minha aparência (estar 

acima do peso, ter
tatuagens, usar brincos ou qualquer outro atributo estético)

08. Outra razão de discriminação

70. NS 80. NR 90. NSA

Apenas para quem é EMPREGADO, SERVIDOR PÚBLICO ou TRABALHADOR DOMÉSTICO (respondeu 1 a 6 na TRA02).

1. Agrícola/Pecuária 4. Comércio                           7. NS

2. Industrial                  5. Serviços                              8. NR

3. Construção Civil    6. Administração pública  9. NSA

01. Referências pessoais 

02. Experiência na atividade       

03. Curso profissionalizante na atividade   

04. Ensino fundamental completo 

TRA23 Em qual atividade econômica você trabalha? (Marcar apenas uma 

opção)

TRA24 Ao ser contratado para este emprego, a principal exigência foi 

(Marcar apenas uma opção):

TRA22 Marque qual é a principal razão dessa discriminação (Marcar apenas 

uma opção): (MOSTRAR ANEXO 13)



05. Ensino médio completo

06. Ensino superior completo 

07. Entrevista, exame escrito ou concurso

08. Outra exigência

09. Nenhuma exigência foi feita

70. NS        80. NR       90. NSA

TRA25 Você faz horas-extras habitualmente? 00. Não(Vá p/ 82)   80. NR(Vá p/ 82)   90. NSA(Vá p/ 82)                              Sim. 

Quantas horas por dia? (Faça a 81)
TRA26 Essas horas-extras são pagas com adicional ou são compensadas? 1. Sim 2. Não 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA27 Em seu emprego, você enfrenta situações que colocam sua saúde em 

risco ou sua vida em perigo?

1. Sim (Faça a 83) 2. Não (Vá p/84) 7. NS (Vá p/84) 8. NR (Vá p/84) 9. NSA

TRA28 Você recebe adicional de insalubridade ou de periculosidade em seu 

salário?

1. Sim 2. Não 7. NS 8. NR 9. NSA

1. O valor é correto e a data é certa 

2. O valor é correto, mas a data atrasa 

3. O valor é errado, mas a data é certa 

4. O valor é errado e, além disso, a data atrasa.

7. NS         8.NR        9.NSA

TRA30 Qual o valor líquido de seu salário (valor normalmente recebido por 

mês)?

[R$ ___|___|___|___|___]                   07. NS 08. NR 09. NSA

TRA31 O valor do seu salário está registrado corretamente na sua carteira 

de trabalho?

1. Sim 2. Não 7. NS 8. NR 9. NSA

1. Sim 

2. Não 

3. Não sei dizer

4. Não há FGTS a recolher (caso de servidor público ou trabalhador doméstico sem 

FGTS)
7. NS    8. NR      9. NSA

1. Sim

2. Não 

3. Não sei dizer 

4. Ainda não há férias e 13º salário a pagar (caso de trabalhador que ainda não 

tenha completado um ano neste trabalho ou que não esteve neste trabalho nas 

datas de pagamento do 13º)

TRA32 O seu empregador recolhe o seu FGTS de modo correto?

TRA33 O seu empregador paga as suas férias e o seu 13º salário de modo 

correto?

TRA24 Ao ser contratado para este emprego, a principal exigência foi 

(Marcar apenas uma opção):

TRA29 Seu salário é pago de modo correto (quanto ao valor e à data de 

pagamento)?



7. NS    8. NR      9. NSA

01. Sim, por conta do trabalhador ser homem ou mulher

02. Sim, por conta do trabalhador ser branco, negro, índio ou de qualquer 

raça/etnia
03. Sim, por conta do trabalhador ser jovem ou idoso

04. Sim, por conta do trabalhador ser de outro local de origem

05. Sim, por conta do trabalhador ser deficiente visual, motor, auditivo ou mental

06. Sim, por conta do trabalhador ter alguma doença

07. Sim, por conta da aparência do trabalhador (estar acima do peso, ter tatuagens 

etc.)
08. Sim, por conta da orientação sexual do trabalhador

09. Sim, por conta do trabalhador exercer função subalterna e desvalorizada pelo 

chefe
10. Sim, por conta da gravidez da trabalhadora

11. Sim, por outro motivo

12. Não há tratamento discriminatório 

70. NS     80. NR        90. NSA

1. Ofende ou menospreza verbalmente o trabalhador

2. Submete o trabalhador a condições de trabalho humilhantes (com local 

impróprio, com tarefas impróprias etc.)
3. Insinua-se, força contatos ou faz convites com intuito de obter vantagem sexual

4. Agride fisicamente o trabalhador

5. Não há casos desses tipos 7. NS 8. NR 9. NSA

01. À representação de trabalhadores no local de trabalho (Cipa, Delegado Sindical 

etc.)
02. Ao Sindicato de Trabalhadores

03. À Delegacia do Trabalho

04. Ao Ministério Público do Trabalho

05. À Justiça do Trabalho

06. Ao INSS 70. NS

07. Recorreu a outra instituição 80. NR

08. Não recorreu a instituição alguma 90. NSA

Apenas para quem é TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA/AUTÔNOMO ou EMPREGADOR (Respondeu 7 ou 8 na TRA02).

TRA35 Em seu emprego atual, há casos em que o chefe (Marcar apenas uma 

opção – o principal caso)

TRA36 Se já ocorreu algum problema grave no seu emprego atual, 

envolvendo qualquer aspecto mencionado nesta pesquisa, você 

recorreu a alguma dessas instituições? (Marcar apenas uma opção – 

a principal instituição)

TRA33 O seu empregador paga as suas férias e o seu 13º salário de modo 

correto?

TRA34 Em seu emprego atual, há casos em que algum trabalhador é tratado 

de forma discriminatória? (Marcar apenas uma opção – o principal 

caso)



TRA37 Em qual ramo econômico está seu empreendimento/trabalho 

autônomo? (Marcar apenas uma opção)

1. Agrícola/Pecuário 3. Construção Civil 5. Serviços 8. NR                                       2. 

Industrial 4. Comércio 7. NS 9. NSA

TRA38 Onde seu empreendimento/trabalho autônomo funciona? (Marcar 

apenas

1. No domicílio em que reside ou no domicílio do sócio

uma opção) 2. Em loja, oficina, escritório etc.

3. No domicílio/loja/oficina/escritório do cliente ou outro local por ele designado

4. Em veículo automotor (ônibus, trem, metrô, avião, barco etc.)

5. Em via ou área pública

6. Outro local 7. NS 8. NR 9. NSA

TRA39 Incluindo você, seu empreendimento/trabalho autônomo ocupa 

permanentemente quantas pessoas? (considerar sócios, ajudantes 

sem remuneração e empregados remunerados, desde que a jornada 

semanal de trabalho seja superior a 15

__________________            7777. NS       8888. NR       9999. NSA

01. Trabalho sob o comando direto do contratante/empregador: sinto-me como 

um empregado, mas sem qualquer direito previsto pela legislação trabalhista

02. Não tenho controle sobre a minha jornada de trabalho

03. Nunca consigo tirar férias ou parar alguns dias para descansar

04. O meu trabalho é insalubre ou perigoso

05. Tenho dores ou doenças constantes por causa do meu trabalho

06. Sinto que trabalho muito e ganho pouco

07. Sinto-me explorado, acho que outras empresas (fornecedoras ou clientes) 

ganham mais dinheiro com o meu trabalho do que eu mesmo
08. Tenho muitos concorrentes e disputamos poucos clientes

09. Minha renda é muito instável, tenho dificuldades em manter o negócio em 

determinados períodos do ano
10. Sou um trabalhador honesto, mas tenho que enfrentar problemas com a 

fiscalização no cotidiano do meu trabalho
11. Nenhuma das anteriores   70. NS    80. NR     90. NSA

1. Grande 4. Não preciso fazer compras para o meu empreendimento

2. Baixa 7. NS

3. Não consigo negociar preços 8. NR 9. NSA

1. Apenas 1                   3. Clientela numerosa e diversificada       8. NR

TRA41 Como avalia sua capacidade de negociar preços com fornecedores?

TRA42 Quantos clientes seu empreendimento/trabalho autônomo possui?

TRA40 Marque a alternativa que achar que mais corresponde à sua atual 

situação  de trabalho (Marcar apenas uma opção)



2. De 1 a 5                        7. NS                          9. NSA

TRA43 Como avalia os preços de venda do seu produto ou serviço? 1. Muito bom, consigo uma boa margem de lucro                                7. NS

2. Razoável, gostaria que a minha margem de lucro fosse melhor 8. NR

3. Ruim, recebo muito pouco pelo meu trabalho                               9. NSA

TRA44 Você é associado a sindicato, cooperativa ou associação de 

produtores ou prestadores de serviço?

1. Sim        2. Não             7. NS               8. NR                 9. NSA

01. Comprar matérias-primas e/ou mercadorias em melhores condições

02. Vender produtos e/ou serviços em melhores condições

03. Conseguir mais clientes

04. Reduzir a concorrência desleal

05. Facilitar o acesso ao crédito

06. Resolver problemas com a fiscalização e/ou regularização do negócio

07. Cumprir exigência legal para exercer a profissão

08. Outros

09. Não me associaria a sindicato, associação ou cooperativa

70. NS        80. NR         90. NSA

01. Ser homem ou mulher

02. Ser jovem ou idoso

03. Ser branco, negro, índio ou de qualquer raça/etnia

04. Estar acima do peso, ter tatuagens, brincos, ou qualquer outra característica da 

minha aparência
05. Ser portador de deficiência visual, motora, mental ou auditiva

06. Não poder me dedicar ao empreendimento tanto quanto os outros, devido à 

necessidade de realizar outras tarefas em casa ou em outro trabalho

07. Não ter os equipamentos/instrumentos de trabalho mais adequados à 

atividade
08. Ter menor qualificação

09. Ter menor capacidade de conseguir crédito                         70. NS

10. Outro motivo                                                                                      80. NR

11. Não sou prejudicado por nenhum motivo                             90. NSA

1. Até R$ 500              

2. Entre R$ 501 e R$ 1.000                                                                    7. NS

3. Entre R$ 1.001 e R$ 5.000                                                                8. NR

TRA46 Você acha que o desempenho do seu empreendimento, em relação 

ao dos demais concorrentes, é prejudicado por algum desses 

motivos? Se sim, qual o principal? (Marcar apenas uma opção) 

(MOSTRAR ANEXO 14)

TRA47 Qual a faixa de valor das instalações ou equipamentos próprios que 

utiliza para desenvolver suas atividades? (MOSTRAR ANEXO 15)

TRA42 Quantos clientes seu empreendimento/trabalho autônomo possui?

TRA45 Se já é associado a sindicato, cooperativa ou associação, ou se fosse 

se associar, mencione o motivo principal que levou/levaria você a se 

associar? (Marcar apenas uma opção)



4. Entre R$ 5.001 e R$ 30.000                                                             9. NSA

5. Mais de R$ 30.000

6. Não utilizo instalações ou equipamentos próprios

1. Até R$ 500 5. Mais de R$ 5.000

2. Entre R$ 501 e R$ 1.000                                                                     7. NS

3. Entre R$ 1.001 e R$ 3.000                                                                 8. NR

4. Entre R$ 3.001 e R$ 5.000                                                                 9. NSA

5. Mais de R$ 5.000

1. Até R$ 255                                     5. Mais de R$ 2.550

2. Entre R$ 256  e  R$ 510                                                                     7. NS

3. Entre de R$ 511 e R$ 1.020                                                             8. NR

4. Entre de R$ 1.021 e R$ 2.550                                                         9. NSA

01. Menos concorrentes / mais clientes

02. Mais facilidades no que diz respeito ao transporte ou armazenagem

03. Local mais adequado para venda dos produtos ou serviços

04. Menos problemas com a fiscalização

05. Maior facilidade para conseguir crédito (capital de giro e investimento)

06. Ter maior capacitação em gestão de negócios

07. Ter assistência técnica, jurídica ou contábil

08. Menos impostos e taxas

09. Menos burocracia para formalizar o negócio

10. Outro fator

70. NS            80. NR            90. NSA

Apenas para quem é DESEMPREGADO (Respondeu 8 na TRA01)

TRA51 Há quanto tempo você está procurando trabalho? (EM MESES)                            777. NS        888. NR         999. NSA

TRA52 Você já teve algum trabalho remunerado na vida? 1. Sim      2. Não      7. NS       8. NR         9. NSA

Apenas para quem já teve trabalho remunerado. Respondeu 1 na TRA52.

01. Empregado privado com carteira assinada

02. Empregado privado sem carteira assinada

03. Servidor público estatutário civil

04. Servidor público estatutário militar

05. Trabalhador doméstico com carteira assinada

TRA49 Em média, qual a faixa de valor da retirada mensal que obtém com 

seu empreendimento? (MOSTRAR ANEXO 17)

TRA50 O que poderia melhorar mais o desempenho do seu 

empreendimento? (Marcar apenas uma opção) (MOSTRAR ANEXO 

18)

TRA53 TRA53. No seu trabalho anterior você era (Marcar apenas uma 

opção): 

TRA47 Qual a faixa de valor das instalações ou equipamentos próprios que 

utiliza para desenvolver suas atividades? (MOSTRAR ANEXO 15)

TRA48 Em média, qual a faixa de valor da despesa total mensal que você 

tem com seu empreendimento? (MOSTRAR ANEXO 16)



06. Trabalhador doméstico sem carteira assinada

07. Trabalhador por conta-própria ou autônomo

08. Empregador

70. NS 80. NR 90. NSA

TRA54 TRA54. Quanto você ganhava neste trabalho anterior (valor líquido 

por mês)?

[R$ ___|___|___|___|___]                   07. NS 08. NR 09. NSA

1. Agrícola/Pecuária                       4. Comércio                                7. NS

2. Industrial                                        5. Serviços                                  8. NR

3. Construção Civil                          6. Administração pública     9. NSA

Apenas para quem, no trabalho anterior, foi empregado, servidor público ou trabalhador doméstico. Respondeu 1 a 6 na TRA53.

1. Fui demitido                                                                                        7. NS

2. Pedi pra sair do emprego / desisti do emprego                    8. NR

3. O contrato era temporário e foi encerrado                             9. NSA

TRA57 Você recebeu seguro-desemprego após sair deste último emprego? 1. Sim(Faça a 113) 2. Não (Vá p/114) 7. NS (Vá p/114) 8. NR (Vá p/114)

9. NSA (Vá p/114)

TRA58 O valor e o número de parcelas do seguro-desemprego foram / estão 

sendo suficientes para você se sustentar? 1. Sim      2. Não       7. NS      8. NR          9. NSA

Apenas para quem foi demitido do emprego anterior. Respondeu 1 na TRA56.

01. A empresa / empregador fechou ou está com problemas financeiros

02. Fui substituído por alguém de salário menor

03. Fecharam a minha vaga

04. Tive desentendimento com patrão, chefe ou colegas

05. Fui vítima de discriminação

06. Tive problema de saúde

07. Não conseguia desempenhar bem as minhas funções

08. Fiz acordo para receber o Fundo de Garantia (FGTS)

09. Outra razão      70. NS      80. NR         90. NSA

Apenas para quem pediu para sair do emprego anterior. Respondeu 2 na TRA56.

01. Razão pessoal/familiar (incluindo gravidez)

02. Tive problema de saúde

03. Condições ruins de trabalho

04. Salário era baixo e/ou oferecia poucos benefícios

TRA60 Qual a principal razão para você ter deixado seu último emprego? 

(Marcar apenas uma opção) (MOSTRAR ANEXO 21)

TRA55 Seu trabalho anterior era em qual atividade econômica? (Marcar 

apenas uma opção)

TRA56 Como você perdeu seu último emprego?

TRA59 A qual das razões abaixo você mais atribui a sua demissão neste 

último emprego? (Marcar apenas uma opção) (MOSTRAR ANEXO 20)

TRA53 TRA53. No seu trabalho anterior você era (Marcar apenas uma 

opção): 



05. Fiz acordo para receber o Fundo de Garantia (FGTS)

06. Entrei em um plano de demissão voluntária (PDV)

07. Outra razão          70. NS          80. NR            90. NSA

Apenas para quem, no trabalho anterior, foi trabalhador por conta própria/autônomo ou empregador. Respondeu 7 ou 8 na TRA53.

TRA61 Qual o principal motivo de ter encerrado a sua atividade? (Marcar 

apenas uma opção) (MOSTRAR ANEXO 22)

01. Tive que sair do local que ocupava

02. Meus equipamentos de trabalho e/ou mercadorias se perderam/foram 

roubadas/apreendidas
03. Tive problema de saúde

04. Tinha poucos clientes

05. Trabalhava muito e ganhava pouco

06. Não consegui crédito

07. Outro motivo       70. NS        80. NR                90. NSA

A partir daqui, todos os DESEMPREGADOS respondem. Respondeu 8 na TRA01.

1. Trabalhos irregulares, ocasionais, bicos                                        7. NS

2. Ajuda de familiares, amigos ou conhecidos                                8. NR

3. Dinheiro do Fundo de Garantia                                                        9. NSA

4. Dinheiro do Seguro-Desemprego

5. Tenho outras fontes de renda

01. Não sei onde procurar trabalho (Vá p/ 120)

02. Falta dinheiro para procurar trabalho (Vá p/ 120)

03. Os processos seletivos são sempre complicados, demorados e/ou custosos (Vá 

p/ 120)
04. Falta trabalho na minha área profissional / a concorrência é muito grande (Vá 

p/ 120)
05. Os salários oferecidos são sempre muito baixos (Vá p/ 120)

06. A jornada de trabalho é sempre inadequada (Vá p/ 120)

07. O local de trabalho é sempre longe e exige muito tempo de deslocamento (Vá 

p/ 120)
08. Nunca tenho a qualificação e/ou experiência exigida nas seleções de emprego 

(Vá p/ 120)
09. Sinto-me discriminado nas seleções de trabalho

10. Quero começar um negócio, mas não sei como (Vá p/ 120)

11. Quero começar um negócio, mas não tenho recursos (Vá p/ 120)

TRA60 Qual a principal razão para você ter deixado seu último emprego? 

(Marcar apenas uma opção) (MOSTRAR ANEXO 21)

TRA62 Qual foi o principal meio utilizado por você para sobreviver 

financeiramente nesta semana? (Marcar apenas uma opção)

TRA63 Vou listar algumas razões pelas quais você pode estar enfrentando 

dificuldade para arrumar trabalho. Gostaria que me dissesse qual 

delas é a mais importante (Marcar apenas uma opção) (MOSTRAR 

ANEXO 23)



12. Quero começar um negócio, mas é muito demorado e complicado (Vá p/ 120)

70. NS (Vá p/ 120) 80. NR (Vá p/ 120) 90. NSA

Apenas para quem respondeu 9 na TRA63.

01. Sinto-me discriminado por ser branco, negro, índio ou de qualquer raça/etnia

02. Sinto-me discriminado pela minha idade

03. Sinto-me discriminado por ser homem ou mulher

04. Sinto-me discriminado por ter deficiência visual, motora, mental ou auditiva

05. Sinto-me discriminado por ter alguma doença

06. Sinto-me discriminado por minha orientação sexual

07. Sinto-me discriminado por alguma característica da minha aparência (estar 

acima do peso, ter
tatuagens, usar brincos ou qualquer outro atributo estético)

08. Outra razão de discriminação

70. NS         80. NR                      90. NSA

TRA65 Qual o menor valor mensal que você aceitaria receber para trabalhar? [R$ ___|___|___|___|___]                   07. NS        08. NR       09. NSA

TRA64 Se afirmou, no item anterior, que se sente discriminado nas seleções 

de trabalho, por favor, marque qual é a razão principal dessa 

discriminação (Marcar apenas uma opção) (MOSTRAR ANEXO 24)

TRA63 Vou listar algumas razões pelas quais você pode estar enfrentando 

dificuldade para arrumar trabalho. Gostaria que me dissesse qual 

delas é a mais importante (Marcar apenas uma opção) (MOSTRAR 

ANEXO 23)


