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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

1.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Pular para a seção 13 (Agradecimento)

Sobre o seu trabalho

2.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Pular para a seção 13 (Agradecimento)

Informações sobre vínculo empregatício

PESQUISA - TRABALHADOR DO
TURISMO E A COVID-19
Esta pesquisa se destina a fins puramente científicos e deve ser respondida por 
TRABALHADORES DA ÁREA DO TURISMO, com ou sem carteira assinada, residentes em todo 
o Rio Grande do Norte (RN). 

Nosso objetivo é compreender como estão os trabalhadores do turismo durante a 
PANDEMIA da covid-19 no RN. As informações obtidas serão utilizadas nos estudos 
promovidos por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Para 
mais informações acesse o site da pesquisa: https://projetoturismorn.wordpress.com/

 A sua identidade será totalmente preservada. Você não precisa se identificar. OBRIGADO por 
sua colaboração.
*Obrigatório

1 - Declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também
concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins
científicos. *

2 - Antes da pandemia da Covid-19, você trabalhava com atividades relacionadas
ao turismo dentro do Rio Grande do Norte? *

https://www.google.com/url?q=https://projetoturismorn.wordpress.com/&sa=D&ust=1595935264439000&usg=AFQjCNHeMrgAxQczwyeQI9GCgw_qpFHToA
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3.

Marcar apenas uma oval.

Com carteira assinada Pular para a pergunta 4

Por conta própria, sem carteira assinada Pular para a pergunta 11

Por conta própria, mas pago contribuição previdenciária (MEI, outros)
Pular para a pergunta 11

Informações sobre trabalhadores formais

4.

Marcar apenas uma oval.

CLT - Contratado pela própria empresa;

CLT - Terceirizado (contratado por uma empresa para trabalhar em outra)

Outra situação mas com registro em carteira (aprendiz menor, estagiário, bolsista,
horista)

3 - Antes da pandemia da Covid-19, seu trabalho era: *

4.1 - Antes da pandemia da Covid-19, qual tipo de contrato tinha com a
empresa/empregador: *
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5.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Gerente (hoteis e restaurantes)

Organizadores de eventos

Técnico em museus, galerias

Trabalhador de agencia de viagem

Recepcionista

Garçom

Atendente de bar

Diversos do setor de alimentos e bebidas(cozinha, padaria, confeitaria, roomservice)

Vendedor de quiosque e postos de mercado

Vendedor ambulante de serviços de alimentação

Balconista

Artesao

Serviços de transporte rodoviario (taxi, uber, van)

Serviços de transporte aéreo (piloto, comissarios de bordo)

Mensageiro

Camareira

Lavanderia

Setor de reservas (hotel)

Agente de viagem

Operador turistico

Guia de turismo

Bugueiro

Trabalhador em atividade de recreação e lazer

4.2 - Antes da pandemia da Covid-19, em qual atividade trabalhava? *
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6.

Marcar apenas uma oval.

Apenas eu e meu patrão

Apenas eu, meu patrão e a sua família

Entre 01 e 09 empregados

Entre 10 a 49 empregados

Entre 50 a 99 empregados

Mais de 100 empregados

Não sei informar

7.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

8.

Marcar apenas uma oval.

Sim, ele sugeriu e eu aceitei

Sim, ele sugeriu, mas não aceitei

Não

4.3 - Antes da pandemia da Covid-19, quantas pessoas trabalhavam na empresa?

4.4 - Durante a pandemia da Covid-19, sabe se sua empresa aderiu a algum
Programa do Governo Federal de redução de salários? *

4.5 - Durante a pandemia da Covid-19, seu empregador propôs reduzir seu
salário? *
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9.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Sim, fui demitido Pular para a pergunta 10

Não Pular para a pergunta 14

Tive o contrato suspenso Pular para a pergunta 14

Desemprego

10.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Porque houve redução de funcionários em função da pandemia da Covid-19

Porque a empresa fechou

Porque não aceitei a redução de salário

Pular para a pergunta 14

Informações sobre trabalhadores por conta própria

4.6 - Durante a pandemia da Covid-19, você perdeu o seu emprego? *

4.6.1 - Por que foi demitido(a)?
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11.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Guia de turismo

Bugueiro

Balseiro

Vendedor Ambulante (vendedor de coco, de roupa na praia, de chapéu, de fruta, picolé,
sorvete, outros)

Barraqueiro

Artesão

Serviço de translado individual (taxi e uber)

Garçom (restaurantes, bares, quiosques, food truck)

Agente de turismo (vendas de pacotes de turismo)

Vendedorde produtos em lojas de artesanatos , quiosques, entre outros

Trabalhador de serviços gerais (ASG)

Diarista (limpeza e outros serviços)

12.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 13

Não Pular para a pergunta 14

Está em análise Pular para a pergunta 14

Não tentei Pular para a pergunta 14

Tentei mas não consegui Pular para a pergunta 14

Não me enquadro nos critérios Pular para a pergunta 14

Pular para a pergunta 14

Parcelas do auxílio emergencial

5.1 -Antes da pandemia da COvid-19, qual(is) trabalho(s) você realizava na área
de turismo? (Você pode marcar mais de uma opção) *

5.2 - Durante a pandemia da Covid-19, você recebeu o auxílio emergencial do
governo federal (o auxílio de R$ 600,00)? *
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13.

Marcar apenas uma oval.

1 parcela

2 parcelas

mais de 2 parcelas

Pular para a pergunta 14

Antes da Pandemia da Covid-19

14.

Marcar apenas uma oval.

1 dia

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

7 dias

15.

Marcar apenas uma oval.

Máximo de 4h59

Entre 5h e 6h59

Entre 7h e 8h59

Entre 9h e 10h59

Entre 11h e 12h59

Entre 13h e 14h59

Mais de 15 horas

5.2.1 - Quantas parcelas já recebeu? *

6 - ANTES da pandemia da Covid-19, quantos DIAS NA SEMANA você
trabalhava? *

7- ANTES da pandemia da Covid-19, quantos HORAS POR DIA EM MÉDIA você
trabalhava ? *
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16.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Natal

Parnamirim (Praia de Pirangi do Norte)

Extremoz (Praias da Redinha Nova, Santa Rita, Genipabu, Barra do Rio, Pitangui,
Graçandu), conhecido como Litoral Norte

Ceará Mirim (Paraias de Jacumã, Muriú) – parte do Litoral Norte

Barra de Maxaranguape (Praia de Maracajaú)

Nísia Floresta (Praias de Búzios, Tabatinga, Camurupim, Arituba, Barreta) – conhecido
como Litoral Sul

Tibau do Sul (Praia da Pipa) – Litoral Sul

São Miguel do Gostoso

Galinhos

17.

Marcar apenas uma oval.

Menos de 01 ano

Entre 1 e 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Entre 10 e 20 anos

Mais de 20 anos

8 - Antes da pandemia da Covid-19, em qual(is) município(s) você trabalhava
com maior regularidade? (Você pode marcar mais de uma opção) *

9 - Há quanto tempo trabalhava na área do turismo? *
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18.

Marcar apenas uma oval.

nenhuma renda

Até 1/2 salário mínimo (até R$522,50)

Acima de 1/2 até 1 salário mínimo (acima de R$522,50 até R$1.045,00)

Acima de 1 até 2 salários mínimos (acima de R$1.045,00 até R$2.090,00)

Acima de 2 até 5 salários mínimos (acima de R$2.090,00 até R$5.225,00)

Acima de 5 até 10 salários mínimos (acima de R$5.225,00 até R$10.450,00)

Acima de 10 salários mínimos (acima de R$10.450,00)

DURANTE a Pandemia da Covid-19

19.

Marcar apenas uma oval.

Nenhum dia

1 dia

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

7 dias

10 - ANTES da Pandemia da covid-19, qual era a sua renda POR MÊS? *

11 - DURANTE a pandemia da Covid-19, quantos DIAS NA SEMANA você
trabalha? *
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20.

Marcar apenas uma oval.

Nenhuma hora

Máximo de 4h59

Entre 5h e 6h59

Entre 7h e 8h59

Entre 9h e 10h59

Entre 11h e 12h59

Entre 13h e 14h59

Mais de 15 horas

21.

Marcar apenas uma oval.

nenhuma renda

Até 1/2 salário mínimo (até R$522,50)

Acima de 1/2 até 1 salário mínimo (acima de R$522,50 até R$1.045,00)

Acima de 1 até 2 salários mínimos (acima de R$1.045,00 até R$2.090,00)

Acima de 2 até 5 salários mínimos (acima de R$2.090,00 até R$5.225,00)

Acima de 5 até 10 salários mínimos (acima de R$5.225,00 até R$10.450,00)

Acima de 10 salários mínimos (acima de R$10.450,00)

12 - DURANTE a pandemia da Covid-19, quantos HORAS POR DIA EM MÉDIA
você trabalha? *

13 - DURANTE a Pandemia da covid-19, qual foi a sua renda no mês de JUNHO? *
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22.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Não

De amigos

De familiares

De Igrejas

De Sindicatos e ou Associações (de moradores ou qualquer outra)

De Ongs

23.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Não

De Jardineiro

De Pedreiro/servente

De Venda de pescado

De Venda de hortigranjeiros

De Venda de roupas

De Uber

De Motoboy/biclicleta (entregador de aplicativo)

De Cuidador de idosos

De Corretor de vendas de automóveis

De Venda de quentinhas em casa ou na rua, canteiros, praças, ou outro produto de
alimentação, como pães, doces, bolos

De Diarista (serviços de limpeza em casas particulares)

Artesanato

14 - DURANTE a pandemia da Covid-19, você recebeu ou está recebendo algum
outro tipo de apoio financeiro ou material (alimentação, medicamento, outros)?
*

15 - DURANTE a pandemia da Covid-19, você exerceu ou está exercendo alguma
outra atividade, outro trabalho, que complemente sua renda? (Marque a
principal) *
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24.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Não continuei trabalhando

Não adotei nenhum cuidado

Uso de Álcool-gel

Uso de Máscaras

Uso de Luvas cirúrgicas

Uso de Higienização do veículo ou outro meio que utiliza para o seu serviço

Sobre percepção e contaminação

25.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não tenho opinião sobre isso

26.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Prefiro não dizer

16 - Se você continuou trabalhando, está adotando algum(ns) cuidado(s) em
relação ao coronavírus durante o trabalho? (Você pode marcar mais de uma
opção).

17 - Você tem MEDO de se contaminar com o coronavírus no seu trabalho? *

18 - Você foi contaminado pelo coronavírus? *
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27.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Prefiro não dizer

28.

Marcar apenas uma oval.

vai ser como antes

vai piorar

vai melhorar

Não tenho opinião sobre isso

29.

Marcar apenas uma oval.

Vou continuar trabalhando com o turismo, na mesma atividade

Vou trabalhar no turismo mas não somente. Vou trabalhar em mais uma atividade.

Vou mudar de trabalho

Não sei o que farei

Informações sobre você

30.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Prefiro não dizer

19 - Algum familiar foi contaminado pelo coronavírus? *

20 - Você acha que o turismo no RN voltará a ser como antes? *

21 - Depois que passar a pandemia você vai continuar trabalhando com o
turismo? *

22 - Qual o seu sexo: *
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31.

Marcar apenas uma oval.

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 anos ou mais

32.

Marcar apenas uma oval.

Sem instrução e menos de 1 ano de estudo

Ensino fundamental incompleto ou equivalente

Ensino fundamental completo ou equivalente

Ensino médio incompleto ou equivalente

Ensino médio completo ou equivalente

Ensino superior incompleto ou equivalente

Ensino superior completo ou mais

33.

Marcar apenas uma oval.

Branca

Preta

Parda

Amarela

Indígena

23 - Qual a sua idade? *

24 - Qual a sua escolaridade *

25 - Você se considera de qual cor/raça: *
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34.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

35.

Marcar apenas uma oval.

0

1

2

3

4

5

6 ou mais

Agradecimento

26 - Você é casado(a) ou vive com alguém? *

27 - SEM CONTAR VOCÊ, quantas pessoas DEPENDEM da sua renda? *
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