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1.    Introdução 

  

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), por meio do 
Observatório do Turismo de Belo Horizonte, promove a geração, análise e difusão de 
conhecimento e informações sobre a atividade turística e atividades correlacionadas ao 
setor turístico da cidade. O desenvolvimento e monitoramento de indicadores e 
estatísticas são atribuições de um observatório que busca balizar e auxiliar a tomada de 
decisão de gestores públicos e privados, subsidiar os profissionais especialistas e 
acadêmicos de informações recentes e confiáveis, bem como disponibilizar ao grande 
público informações assertivas e de fácil acesso sobre a atividade turística de Belo 
Horizonte. 

As frentes de ação do Observatório se estendem por diferentes áreas relacionadas 
ao conhecimento, tais como coleta de dados primários, aplicação de pesquisas de 
satisfação, avaliação, perfil, pesquisas qualitativas, estudos sistematizados e outras 
tarefas semelhantes fazem parte do cotidiano da instituição. O acompanhamento de 
indicadores da atividade turística é uma das ações propostas e realizadas, com dados 
diversos de fontes seguras e confiáveis. 

Acompanhar a atividade turística na cidade, por meio de dados e estatísticas, 
permite que se tenha um panorama geral do setor, bem como analisar alguns 
segmentos e eventos específicos que ocorrem na cidade e tenham correlação com a 
atividade turística. Esse monitoramento garante à Belotur dados para a tomada de 
decisões estratégicas assertivas e garanta aos gestores e funcionários acesso rápido 
às informações, sempre claras e objetivas, que possam fomentar o diálogo, embasar a 
escrita, formular projetos e ações e, com isso, trazer mais subsídios para seu 
planejamento. 

Os indicadores sistematizados e analisados pelo Observatório se dividem em 
quatro grandes grupos de informações: a) Indicadores de atividade econômica: são dois 
painéis, contemplando o ISS Turístico, bem como os números da atividade hoteleira 
(taxa de ocupação, diária média e RevPar); b) Indicadores de fluxo dos portões de 
entrada: monitoramento dos aeroportos e rodoviária; c) Mercado de trabalho: perfil da 
classe  trabalhadora e oscilações de admissões e demissões do mercado formal 
(CAGED e RAIS); e, por fim, e) Análise de eventos licenciados na cidade (dados da 
Subsecretaria de Regulação Urbana – SUREG). 

O presente documento busca trazer informações sobre os indicadores acima 
descritos, como notas metodológicas de coleta, tratamento e análise dos dados. A 
próxima seção apresenta os objetivos do monitoramento dos indicadores e, 
posteriormente, descreve as agregações e tipologias que construímos em um primeiro 
momento. A  terceira seção traz as bases, origens dos dados e formas de coleta de 
cada fonte de origem das informações. Já a quarta seção apresenta o cronograma de 
atualização dos dados, seguido de suas referências e, por fim, os anexos. 
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2.       Objetivos 

  

2.1. Objetivo geral 

  

O objetivo da coleta, sistematização e divulgação dos indicadores do Observatório 
é proporcionar acesso à informação rápida, objetiva, assertiva e confiável aos gestores 
públicos, cadeia produtiva do turismo e sociedade em geral. Espera-se que os dados 
sejam utilizados na formulação de políticas públicas, nos planejamentos e estudos e 
pesquisas de forma ampla. 

  

2.2. Objetivos e específicos 

  

● Coletar informações sobre a atividade turística e atividades relacionadas de Belo 
Horizonte de diferentes fontes oficiais; 

● Tratar e sistematizar dados e informações sobre a atividade turística e setores 
correlatos da capital mineira; 

● Construir a visualização de dados de forma objetiva e simples; 
● Divulgar relatórios das informações da atividade turística na cidade para os 

interessados; 
● Auxiliar na tomada de decisão dos agentes públicos e privados; 
● Balizar a construção dos planejamentos e de ações estratégicas da Belotur; 
● Difundir a cultura e estratégia baseada em dados e informações confiáveis no 

setor público, bem como na cadeia produtiva do turismo; 
● Dialogar com centros de pesquisa, colaborando na prospecção e realização de 

pesquisas. 

  

 3.    Bases de dados e construção dos indicadores 

  

Os indicadores trabalhados e disponibilizados pelo Observatório tem como objetivo 
apresentar informações diversas sobre a atividade turística e atividades correlatas. 
Dessa forma, buscamos trazer dados de fontes diversas que elucidem a atual situação 
da atividade na cidade. Embora a intenção seja disponibilizar pluralidade de fontes e 
assuntos, deve-se ater às fontes confiáveis, oficiais e que tenham atualizações 
constantes para compor os relatórios de indicadores. 

Os indicadores são referentes a diferentes categorias e grandezas da atividade turística. 

Seu intuito é monitorar, através de distintas óticas, o turismo em Belo Horizonte. Como dito 
anteriormente, os indicadores são referentes a diversas características, como 
economia, mercado de trabalho, eventos etc. 

A seguir, apresentamos uma breve descrição dessas categorias, bem como uma 
explicação das bases de dados e quais são as variáveis e informações retiradas de cada 
fonte. 
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3.1. Indicadores de atividade econômica 

 

O objetivo desse conjunto de indicadores é monitorar e acompanhar a evolução 
econômica da atividade turística. O conjunto de dados é composto basicamente por dois 
grupos de informações: ISS Turístico e indicadores da hotelaria da cidade. O primeiro é 
referente às atividades típica e parcialmente turísticas, evidenciando assim o nível de 
movimentação econômica de diversos setores relacionados ao turismo na cidade. Já os 
indicadores da hotelaria trazem um retrato específico do setor de hotéis na cidade, 
possibilitando análises dos índices de taxas de ocupação e outros indicadores. 

 

3.1.1. ISS Turístico 

  

Os dados referentes ao Imposto Sobre Serviços (ISS Turístico) mostram a evolução 
da arrecadação de impostos pelo poder municipal de atividades típicas e parcialmente 
turísticas na cidade. Os dados são provenientes da Secretaria Municipal da Fazenda da 
Prefeitura de Belo Horizonte (SMF-PBH). A agregação e classificação dos setores foi 
pensada em uma tarefa conjunta entre  Belotur e Secretaria Municipal da Fazenda 
(SMF-PBH). 

Os dados são coletados a cada mês e podem ser analisados em relação ao ano, 
aos trimestres e mensalmente. As oscilações na arrecadação pressupõem maior ou 
menor atividade turística na cidade, sinalizando possível aquecimento ou desaceleração 
econômica de cada setor analisado. A análise desse indicador é realizada em sua 
agregação total, ou parcial, sendo ainda possível análises específicas de cada setor. A 
construção do painel buscou atender todas as possibilidades de análise dos dados. 
Esse indicador pode ser entendido, basicamente, como um termômetro do volume de 
transações realizadas pelo setor turístico na cidade a cada mês analisado. O período 
inicial dos dados é o ano de 2007. 

A agregação dos setores econômicos segue a lógica de compreender as atividades 
turísticas em sua completude. Assim, as atividades foram separadas em tipicamente 
turística (que são intrinsecamente relacionadas ao turismo, como os serviços de agência 
de viagens, guias de turismo, hotelaria, transporte de passageiros, casas de eventos, 
etc.) e parcialmente turísticas (que se relacionam ao turismo, impulsionando a atividade 
ou se beneficiando da mesma, tais como produções e atividades culturais,  teatros, 
casas de shows, música, parques, táxi, locação de veículos etc.). A relação de todas as 
atividades encontra-se nos anexos desse documento. 

 

Possibilidades de análise no relatório: 

● Valor arrecadado de ISS por ano (2007-2020) ou no aglomerado dos anos 
escolhidos; 

● Valor arrecadado de ISS por mês ou por um conjunto de meses, possibilitando 
cruzamento de filtro entre mês e ano; 

● Total de ISS arrecadado por grande setor (Classes CNAE 2.0, exemplo: serviços 
de alojamento), possibilitando cruzamento de filtro entre mês e ano; 
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● Total de ISS arrecadado por setor específico (Subclasses CNAE 2.0, exemplo: 
hotéis), possibilitando cruzamento de filtro entre mês e ano. 

 

Assim, o painel apresenta possibilidades de conhecer o comportamento da 
atividade turística através do ISS Turístico recolhido na cidade, por período específico 
a ser definido pelo usuário.  

Exemplo de especificidade de dados: é possível conhecer a evolução do 
recolhimento de ISS pelo setor de hotéis no primeiro trimestre de cada ano no período 
de 2007-2020. 

  

3.1.2. Hotelaria 

  

Os indicadores da atividade hoteleira apresentam de modo ainda mais específico o 
cenário da demanda e oferta de hospedagem e alojamento na cidade. Os dados são 
coletados e enviados  mensalmente pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
de Minas Gerais (ABIH/MG), que é um conjunto de hotéis com o objetivo de acompanhar 
o desempenho mensal dos mesmos. Os dados da hotelaria são analisados por quatro 
indicadores, explicados a seguir: 

·      Taxa média de ocupação: mostra a taxa de ocupação média nos hotéis 
analisados em cada mês. Calcula-se em relação ao número de quartos 
disponíveis e o número de quartos ocupados; 

·      Diária média: o custo médio cobrado do hóspede a cada mês. Esse valor é 
calculado a partir da média simples das tarifas dos hotéis analisados a cada 
mês; 

·      REV-PAR: abreviação do termo Revenue per Available Room, ou receita por 
quarto disponível, mostra o ganho monetário do empreendimento para cada 
unidade habitacional disponível. É calculado a partir da receita obtida em 
relação ao número de quartos disponíveis; 

·   Unidades Habitacionais Ofertadas: esse indicador mostra o total de quartos 
oferecidos mensalmente pela cesta analisada. 

 Possibilidades de análise no relatório: 

● Taxa de ocupação média, diária média, RevPAr e número de apartamentos por 
ano (2010-2020) ou no aglomerado  dos anos escolhidos; 

● Taxa de ocupação média, diária média, RevPAr e número de apartamentos por 
mês ou por um conjunto de meses, possibilitando cruzamento de filtro entre mês 
e ano; 
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3.2. Indicadores de fluxo portões de entrada 

 

Tais indicadores trazem informações sobre o fluxo dos portões de entrada e 
saída da cidade, como a rodoviária, o aeroporto de Confins e o aeroporto da Pampulha. 
Os dados mostram o fluxo de entrada e saída de passageiros por mês, como também 
o volume de tráfego de aeronaves e ônibus nos portões. 

 

3.2.1. Rodoviária 

  

Os portões de entrada de transportes não-privados por via terrestre e aérea são 
monitorados e acompanhados pelo Observatório. Os dados referentes à rodoviária de 
Belo Horizonte são enviados pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(CODEMGE). São dados mensais com informações referentes ao fluxo de passageiros 
e trânsito de ônibus que chegam e saem dos portões. Esses dados são coletados desde 
2010 com periodicidade mensal. 

Essas informações possibilitam compreender qual a grandeza de chegada e saída 
de passageiros na cidade mensalmente. Não temos informações detalhadas de origem 
e destino dessas movimentações, apenas o fluxo. Logo, não é possível determinar se 
as pessoas que chegam são turistas de outras localidades ou moradores que estão 
retornando à Belo Horizonte. Porém, trata-se de uma informação importante que sinaliza 
a grandeza da movimentação em feriados, datas festivas e dias de trânsito normal. 

Possibilidades de análise no relatório: 

● Embarque de passageiros: mostra o total de passageiros que embarcaram na 
rodoviária de Belo Horizonte com destino a outras cidades, por mês ou por um 
conjunto de meses e ano; 

● Desembarque de passageiros: mostra o total de passageiros que desembarcam 
na rodoviária de Belo Horizonte, vindos de outras cidades, por mês ou por um 
conjunto de meses e ano; 

● Chegadas de ônibus: mostra o total de ônibus intermunicipais que chegam à 
rodoviária, por mês ou por um conjunto de meses e ano; 

● Partidas de ônibus: mostra o total de ônibus intermunicipais que partem da 
rodoviária, por mês ou por um conjunto de meses e ano; 

 

3.2.2. Aeroportos 

 

O fluxo do aeroporto de Confins é monitorado por informações sobre passageiros 
domésticos, internacionais e em conexão (esse último a partir de 2018) que transitam 
mensalmente. Além disso, o fluxo de aeronaves também é analisado e os dados do 
aeroporto são enviados pelo BH Airport (Confins). 
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3.3. Mercado de Trabalho 
 

3.3.1 RAIS 

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é uma base de dados do mercado 
de trabalho formal no país. Tais dados são amplamente utilizados por pesquisadores, 
acadêmicos e analistas que objetivam compreender as características da classe 
trabalhadora no Brasil. Os dados são bastante detalhados e apresentam o perfil dos 
trabalhadores, como rendimento médio, escolaridade, idade, gênero, raça, setor que 
trabalha etc. 

A periodicidade é anual, assim, os dados representam o perfil dos trabalhadores no 
ano analisado. Para o relatório dos indicadores do Observatório do Turismo 
selecionamos algumas variáveis básicas que mostram as características gerais dos 
trabalhadores do setor, bem como o cálculo da massa salarial (remuneração média 
multiplicada pelo número de trabalhadores de cada setor) e a participação da massa 
salarial de determinado setor na economia total da cidade. 

Para o relatório, expandimos a noção de atividades tipicamente turísticas e 
parcialmente turísticas construídas para o ISS Turístico. Porém, optamos por deixar 
dados de todos os setores econômicos com possibilidade de filtros para setores 
específicos, bem como para a atividade turística. Esse formato, com todos os setores, 
possibilita a comparabilidade de setores singulares com o total da economia da cidade 
de Belo Horizonte. 

É importante lembrar que os dados de mercado de trabalho contemplam apenas os 
trabalhadores do mercado FORMAL, e as análises devem ser feitas com cautela, ainda 
mais em relação aos setores que apresentam alto índice de informalidade na economia 
brasileira como setores artísticos e culturais. 

As bases de dados foram coletadas no site do Programa de Disseminação das 
Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho (PDET-MTE). O tratamento para a 
seleção foi apenas do município de Belo Horizonte. Outros tratamentos prévios nos 
dados foram realizados no software R e os scripts que se encontram no anexo deste 
documento. 

Os dados que compõem o relatório referente à RAIS são: 

● Perfil do trabalhador: idade, gênero, raça e cor e grau de escolaridade dos 
trabalhadores, etc; 

● Remuneração média: média da remuneração mensal dentre os trabalhadores 
em geral ou de determinado setor no ano de análise; 

● Massa salarial: total de massa salarial gerada por determinado setor ou 
atividade. O cálculo se dá pela remuneração média do setor multiplicada pelo 
total de trabalhadores formais; 

● Participação da massa salarial do setor específico na economia toda: representa 
a participação relativa da massa salarial de um setor em toda a economia do 
município (calculada através da porcentagem da massa salarial de determinado 
setor em relação à massa salarial do conjunto total de trabalhadores do 
município). 

 

Possibilidades de análise no relatório: 
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● Traçar o perfil geral dos trabalhadores de determinado setor a partir das variáveis 
básicas de gênero, raça e cor, escolaridade, idade média,  remuneração média 
etc.; 

● Calcular a massa salarial de determinado setor (ou setores) para justificar a 
importância econômica e social da mesma; 

● Analisar perfis de desigualdade salarial entre diferentes indivíduos através de 
variáveis selecionadas (como raça e cor). 

  

3.3.2. CAGED 

  

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é outra base de 
dados da Secretaria do Trabalho Federal que traz informações referentes ao mercado 
de trabalho formal no país. Amplamente utilizada por pesquisadores e analistas, possui 
dados referentes às oscilações no emprego em relação à contratação e demissão de 
mão de obra. 

No relatório, é analisado o saldo da movimentação, ou seja, o resultado das 
admissões subtraídas das demissões. Em meses com saldo positivo, significa que foram 
contratados mais profissionais do que foram demitidos, e assim, a movimentação 
positiva indica aquecimento do setor. Em meses com saldo negativo, as demissões 
superaram as contratações, indicando retração da atividade econômica do setor. 

Assim como o tratamento realizado na base de dados da RAIS, a opção foi construir 
o relatório baseado na agregação de atividade turística com possibilidade de análise da 
economia da cidade como um todo. Os filtros são elementos cruciais nas análises. 

Os dados do CAGED foram coletados desde janeiro de 2020 e apresentam a 
evolução e variação mensal. Os dados do ministério passaram por uma modificação 
recente, e os dados retroativos a 2020 são agregados e trabalhados de maneira distinta. 
Assim, por motivos de conferir maior confiabilidade, optamos por trazer os dados de 
2020 em diante. 

De acordo com a Nota Técnica emitida pelo Ministério da Economia (BRASIL, 

2020), constata-se as diferenças metodológicas entre a Caged (até 2019) e o eSocial 
(Novo Caged, a partir de 2020). 

Observa-se, que o eSocial (Novo Caged) acumula um maior volume de informações 
do que o Caged (antiga metodologia), especificamente no que se relaciona ao fluxo e 
estoque de informações relacionadas ao trabalho.  

Uma vez que o Caged até o ano de 2019 possuía informações apenas de 
empregados contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, por 
prazo determinado ou indeterminado, e, o eSocial (Novo Caged), a partir do ano de 
2020, para além das informações dos trabalhadores com CLT, acumula dados de 
trabalhadores  contribuintes individuais, trabalhadores avulsos e bolsistas, mesmo sem 
estarem sobre o regime da CLT (ALMEIDA, et al, 2020).  

No entanto, deve-se ressaltar que estas informações não são amostrais, ou seja, 
são dados do universo do trabalho brasileiro, com a possibilidade de desagregação em 
nível municipal. Por tanto, são as melhores informações disponíveis para a avaliação do 
campo de trabalho, emprego e estabelecimentos.  
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Os dados que compõem o relatório referente à RAIS são: 
 
● Estoque de pessoas empregadas em 31 de dezembro do ano de referência; 

● Saldo da movimentação: Apresenta o total de contratações e demissões 
realizadas mensalmente na economia como um todo ou em um setor específico 
do mercado de trabalho formal; 

● Tipo da movimentação: mostra qual é o tipo de movimentação ocorrida no 
período analisado (exemplo: demissão por justa causa, readmissão por 
reemprego, primeiro emprego etc.). 

  

3.4. Eventos Licenciados  

  

Por fim, são analisados dados referentes aos eventos realizados na cidade por meio de 
dados oriundos da  Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU-PBH) da Prefeitura 
de Belo Horizonte. Os dados são mensais e resultantes do cadastramento dos eventos 
pelos proponentes na solicitação de licenciamentos. Essa base de dados foi tratada pela 
equipe do Observatório e da Secretaria Municipal de Cultura (Gerência de Planejamento 
e Monitoramento de Indicadores da Cultura) na classificação e categorização dos 
eventos. 

Os eventos foram classificados de acordo com o seu teor nas seguintes categorias: 
Cultura e Arte, Carnaval, Esporte, Educação e Ciência, Comunitários, Festejos Juninos, 
Gastronomia, Lazer, Moda, Negócios, Político, Religioso, Saúde e Bem-Estar. As 
análises se dão em relação à previsão de público dos eventos, local de realização 
(regionais) e sazonalidade na cidade. 

Os dados que compõem o relatório são: 

● Total de eventos desagregado por regional, mês e categoria; 
● Distribuição espacial por regional na cidade 

 

Possibilidades de análise no relatório: 

● Analisar os eventos de cada categoria em relação à distribuição espacial, 
sazonalidade mensal e média de público; 

● Conhecer o calendário de eventos da cidade  
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4. Cronograma de atualização 
 

Grupo Fonte Indicadores 
Periodicidade 

de 
disponibilidade 

Defasagem da 
disponibilidade 

dados 

ISS Turístico 

Secretaria 
Municipal de 
Fazenda / PBH 

 - Valor de 
arrecadação de 
impostos  Mensal 2 meses 

Hotelaria 
Cesta Competitiva 
da ABIH-MG 

 Taxa de Ocupação 
 - Diária Média 
- REVpar 
- UH’s 
disponibilizadas Mensal 2 meses 

Rodoviária 

Movimento de 
passageiros nos 
Terminais 
Rodoviários 
-  CODEMGE 

Desembarque e 
embarque de  
passageiros  
- Chegadas de 
ônibus   
  Mensal 2 meses 

Aeroporto 

Movimento de 
passageiros nos 
Aeroportos – 
BHAIRPORT e 
ANAC/INFRAERO 

Desembarque e 
embarque de  
passageiros por  
aeroporto 
- Chegadas de 
aeronaves 
  Mensal 2 meses 

Mercado de 
trabalho 
Formal RAIS 

Número de 
empregos formais 
- Massa salarial Anual 1 ano 

Movimentação 
e admissões e 
demissões CAGED 

Movimentação de 
admissão e 
desligamentos Mensal 3 meses 

Eventos 
Licenciados na 
cidade 

Subsecretaria de 
Regulação 
Urbana - 
SUREG/PBH 

Número de eventos 
licenciados Mensal 1 ano 
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5. Referências e fontes dos dados 

● ISS Turístico -  Belotur e Secretaria Municipal de Fazenda/PBH - mais 
informações pesquisa.belotur@pbh.gov.br 

● Hotelaria - ABIHMG mais informações http://www.abihmg.com.br ou 

abihmg@abihmg.com.br  
● Fluxos Portões de entrada: 

o Rodoviária (CODEMGE, 
http://www.codemge.com.br/transparencia/rodoviaria-bh/   

o Aeroportos BHAirport https://site.bh-
airport.com.br/SitePages/pt/publicacoes/estatisticas.aspx e Infraero 
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/empresas/envio-
de-informacoes/base-de-dados-estatisticos-do-transporte-aereo 

● Mercado de trabalho (RAIS, http://www.rais.gov.br/sitio/tabelas.jsf  e da 
movimentação de admissão e desligamentos (CAGED, 
http://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged 

● Eventos Licenciados Secretaria de Regulação Urbana - SUREG/PBH - 
dlap@pbh.gov.br 

● ALMEIDA, M. E., DIAS, T. S., FARIAS, R. J. D., ALBUQUERQUE, A. V. S. M.,      
TORRES, S. L. R., & OLIVEIRA, L. F. B. D. Substituição da captação dos dados 
do CAGED pelo eSocial: implicações para as estatísticas do emprego formal. 
Repositório IPEA. 2020. Acesso em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10212/1/BMT_69_substituicao_d
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ANEXOS 

  

ANEXO A – DIVISÃO DAS ATIVIDADES TIPICAMENTE 

Tipo CNAE 2.0 
Subclasse 
2.0 Descrição_específica 

Tipicamente 
Turística 522220000 5222200 

(Administração de) Terminais rodoviários 
e ferroviários 

Tipicamente 
Turística 791120000 7911200 Agências de viagens 
Tipicamente 
Turística 559060100 5590601 Albergues, exceto assistenciais 
Tipicamente 
Turística 551080200 5510802 Apart-hotéis 
Tipicamente 
Turística 559060200 5590602 Campings 
Tipicamente 
Turística 823000201 8230002 Casas de festas e eventos 
Tipicamente 
Turística 823000202 8230002 Centros de convenções 

Tipicamente 
Turística 50998 50998 

Embarcações com tripulação para 
transporte hidroviário de passageiros, 
municipal, em linhas regulares, por 
navegação interior, exceto travessia e 
fretamento 

Tipicamente 
Turística 823000101 8230001 

Gestão de espaços para exposição, feiras 
e congêneres, para uso de terceiros 

Tipicamente 
Turística 551080100 5510801 Hotéis 
Tipicamente 
Turística 551080300 5510803 Motéis 
Tipicamente 
Turística 791210000 7912100 Operadores turísticos 

Tipicamente 
Turística 492990400 4929904 

Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional 

Tipicamente 
Turística 492990300 4929903 

Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, municipal 

Tipicamente 
Turística 559069900 5590699 

Outros alojamentos não especificados 
anteriormente  

Tipicamente 
Turística 511299900 5112999 

Outros serviços de transporte aéreo de 
passageiros, não regular 

Tipicamente 
Turística 559060300 5590603 Pensões 

Tipicamente 
Turística 823000101 8230001 

Serviços de organização de feiras, 
congressos e exposições 

Tipicamente 
Turística 823000102 8230001 

Serviços de organização de festas e 
recepções 

Tipicamente 
Turística 799020000 7990200 

Serviços de reservas e outros serviços de 
turismo não especificados anteriormente 
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Tipicamente 
Turística 491240201 4912402 Transporte Ferroviário e Metroviário 
Tipicamente 
Turística 49221 49221 Transporte Não Metropolitano 
Parcialmente 
Turística 56112 56112 Alimentação em estabelecimento fechado 
Parcialmente 
Turística 56121 56121 Alimentação em via urbana 
Parcialmente 
Turística 77217 77217 

Aluguel de Equipamentos Recreativos e 
Esportivos 

Parcialmente 
Turística 900199900 9001999 

Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados 
anteriormente 

Parcialmente 
Turística 524019900 5240199 

Atividades auxiliares dos transportes 
aéreos, exceto operação dos aeroportos e 
campos de aterrisagem 

Parcialmente 
Turística 591460000 5914600 Atividades de exibição cinematográfica 

Parcialmente 
Turística 910310001 9103100 

Atividades de Jardim botânico, jardim 
zoológico e aquário 

Parcialmente 
Turística 910230100 9102301 

Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares 

Parcialmente 
Turística 910310002 9103100 

Atividades de parques públicos, 
nacionais, reservas ecológicas e áreas de 
proteção ambiental 

Parcialmente 
Turística 931919901 9319199 

Atividades de profissionais que atuam por 
conta própria em atividades esportivas 

Parcialmente 
Turística 900190600 9001906 

Atividades de sonorização e de 
iluminação 

Parcialmente 
Turística 931230000 9312300 Clubes  
Parcialmente 
Turística 900190200 9001902 Companhias de teatro 
Parcialmente 
Turística 932980100 9329801 

Discotecas, danceterias, salões de dança 
e similares 

Parcialmente 
Turística 900190402 9001904 Espetáculos circenses 
Parcialmente 
Turística 932989901 9329899 Espetáculos de som e luz 
Parcialmente 
Turística 900190203 9001902 Execução de música 
Parcialmente 
Turística 932980200 9329802 Exploração de boliches 
Parcialmente 
Turística 932980300 9329803 

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e 
similares 

Parcialmente 
Turística 932980400 9329804 

Exploração de jogos eletrônicos 
recreativos 

Parcialmente 
Turística 932989902 9329899 Exposições com cobrança de ingressos 
Parcialmente 
Turística 931150002 9311500 

Gestão de autódromo, hipódromo e 
similares 
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Parcialmente 
Turística 900350002 9003500 

Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas 

Parcialmente 
Turística 900350001 9003500 

Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas, 
com dancing 

Parcialmente 
Turística 900350003 9003500 

Gestão de espaços para espetáculos com 
outras diversões não previstas 
anteriormente 

Parcialmente 
Turística 931150003 9311500 Gestão de estádio e ginásio esportivo 
Parcialmente 
Turística 77110 77110 Locação de Veículos 
Parcialmente 
Turística 524010100 5240101 

Operação dos aeroportos e campos de 
aterrissagem 

Parcialmente 
Turística 932989999 9329899 

Outras atividades de recreação e lazer 
não especificadas anteriormente 

Parcialmente 
Turística 931919999 9319199 

Outras atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Parcialmente 
Turística 932120000 9321200 Parques de diversão e parques temáticos 

Parcialmente 
Turística 900190401 9001904 

Produção de espetáculos circenses, de 
marionetes e similares 

Parcialmente 
Turística 900190301 9001903 Produção de espetáculos de dança 

Parcialmente 
Turística 900190500 9001905 

Produção de espetáculos de rodeios, 
vaquejadas e similares 

Parcialmente 
Turística 931910100 9319101 

Produção e promoção de eventos 
esportivos 

Parcialmente 
Turística 900190201 9001902 Produção musical 
Parcialmente 
Turística 900190102 9001901 Produção teatral 

Parcialmente 
Turística 910230200 9102302 

Restauração e conservação de lugares e 
prédios históricos 

Parcialmente 
Turística 492300100 4923001 Serviço de táxi 

Parcialmente 
Turística 492300200 4923002 

Serviço de transporte de passageiros - 
locação de automóveis com motorista 

Parcialmente 
Turística 562010200 5620102 

Serviços de alimentação para eventos e 
recepções - bufê 

Parcialmente 
Turística 522900100 5229001 

Serviços de apoio ao transporte por táxi, 
inclusive centrais de chamada 

Parcialmente 
Turística 522140000 5221400 

Serviços de exploração de rodovia 
mediante cobrança de preço ou pedágio 
dos usuários, envolvendo execução de 
serviços de conservação, manutenção, 
melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança de trânsito, 
operação, monitoração, assistência aos 
usuários e/ou outros serviços definidos 
em contratos, atos de concessão ou de 
permissão ou em normas oficiais 
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Parcialmente 
Turística 900190302 9001903 

Shows, ballet, danças, desfiles, festivais e 
congêneres 

Parcialmente 
Turística 900190202 9001902 

Shows, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres 

Parcialmente 
Turística 492130100 4921301 

Transporte Público Urbano de 
Passageiros 

Parcialmente 
Turística 492990100 4929901 

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal 
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ANEXO B – SCRIPTS 

 Acesso aos dados da Caged via ftp encontrado no site do Ministério da Economia 
no seguinte endereço: <http://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged>. Acesso 
em 02 de setembro de 2021.  

Endereço ftp: <ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/>. Acesso em 02 de setembro 
de 2021. (Adicionar endereço na barra de navegação do seu explorador de arquivos, 
para encontrar os dados para download). 

Após descompactar os arquivos, eles estarão disponíveis no formato .txt separado 
por “;”. 

Após fazer o download e colocar todos os arquivos em uma mesma pasta, tem-se: 

CAGED - Script para o software R. 

library(dplyr) 
library(tidyverse) 
library(readr) 
 
############### DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2020 ########### 

 
CAGEDMOV202001 <- read.txt("path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202002 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202003 <- read.txt(path” header=TRUE, ";) 

 
CAGEDMOV202004 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202005 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202006 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202007 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202008 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202009 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202010 <- read.txt("path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202011 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202012 <- read.txt("path” header=TRUE, ";") 
 
 
 
######### DE JANEIRO ATÉ JULHO DE 2021 (ÚLTIMO DADO DISPONÍVEL  ########### 
 
CAGEDMOV202101 <- read.txt("path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202102 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202103 <- read.txt(path” header=TRUE, ";) 

 
CAGEDMOV202104 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 
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CAGEDMOV202105 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 
 

CAGEDMOV202106 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 
 

CAGEDMOV202107 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 
 

 
 
##############FILTRO PARA MG############################ 

 
MG202001 <- filter (CAGEDMOV202001, uf == 31) 
write.csv2(MG202001, file = "path”/MG202001.csv') 

 
MG202002 <- filter (CAGEDMOV202002, uf == 31) 
write.csv2(MG202002, file = "path”/MG202002.csv') 

 
MG202003 <- filter (CAGEDMOV202003, uf == 31) 
write.csv2(MG202003, file = "path”/MG202003.csv') 

 
MG202004 <- filter (CAGEDMOV202004, uf == 31) 
write.csv2(MG202004, file = "path”/MG202004.csv') 

 
MG202005 <- filter (CAGEDMOV202005, uf == 31) 
write.csv2(MG202005, file = "path”/MG202005.csv') 

 
MG202006 <- filter (CAGEDMOV202006, uf == 31) 
write.csv2(MG202006, file = "path”/MG202006.csv') 

 
MG202007 <- filter (CAGEDMOV202007, uf == 31) 
write.csv2(MG202007, file = "path”/MG202007.csv') 

 
MG202008 <- filter (CAGEDMOV202008, uf == 31) 
write.csv2(MG202008, file = "path”/MG202008.csv') 

 
MG202009 <- filter (CAGEDMOV202009, uf == 31) 
write.csv2(MG202009, file = "path”/MG202009.csv') 

 
MG202010 <- filter (CAGEDMOV202010, uf == 31) 
write.csv2(MG202010, file = "path”/MG202010.csv') 

 
MG202011 <- filter (CAGEDMOV202011, uf == 31) 
write.csv2(MG202011, file = "path”/MG202011.csv') 

 
MG202012 <- filter (CAGEDMOV202011, uf == 31) 
write.csv2(MG202012, file = "path”/MG202012.csv') 

 

BH202001 <- filter (CAGEDMOV202001, município == 310620) 
write.csv2(BH202001, file = "path”/MG202001.csv') 

 
BH202002 <- filter (CAGEDMOV202002, município == 310620) 
write.csv2(BH202002, file = "path”/MG202002.csv') 

 
BH202003 <- filter (CAGEDMOV202003, município == 310620) 
write.csv2(BH202003, file = "path”/MG202003.csv') 

 
BH202004 <- filter (CAGEDMOV202004, município == 310620) 
write.csv2(BH202004, file = "path”/MG202004.csv') 

 
BH202005 <- filter (CAGEDMOV202005, município == 310620) 
write.csv2(BH202005, file = "path”/MG202005.csv') 

 
BH202006 <- filter (CAGEDMOV202006, município == 310620) 
write.csv2(BH202006, file = "path”/MG202006.csv') 
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BH202007 <- filter (CAGEDMOV202007, município == 310620) 
write.csv2(BH202007, file = "path”/MG202007.csv') 

 
BH202008 <- filter (CAGEDMOV202008, município == 310620) 
write.csv2(BH202008, file = "path”/MG202008.csv') 

 
BH202009 <- filter (CAGEDMOV202009, município == 310620) 
write.csv2(BH202009, file = "path”/MG202009.csv') 

 
BH202010 <- filter (CAGEDMOV202010, município == 310620) 
write.csv2(BH202010, file = "path”/MG202010.csv') 

 
BH202011 <- filter (CAGEDMOV202011, município == 310620) 
write.csv2(BH202011, file = "path”/MG202011.csv') 

 
BH202012 <- filter (CAGEDMOV202012, município == 310620) 
write.csv2(BH202012, file = "path”/MG202012.csv') 

 
MG_GERAL<- bind_rows(MG202001, MG202002, MG202003, MG202004, MG202005, MG202006, MG202007, 
MG202008, MG202009, MG202010, MG202011, MG202012) 

 
BH_GERAL<- bind_rows(BH202001, BH202002, BH202003, BH202004, BH202005, BH202006, BH202007, 
BH202008, BH202009, BH202010, BH202011, BH202012) 
 
###### O MESMO PROCEDIMENTO DEVE SER FEITO PARA TODOS OS ANOS##### 
 
#OS ARQUIVOS SÃO CODIFICADOS DA SEGUINTE MANEIRA: CAGEDMOV202001, SENDO 2020 (ANO) E 01 
(MÊS).  

 
################DECODIFICANDO A BASE############ 

 

MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_categoria = dplyr::case_when( 
    categoria == 101 ~  "Empregado - Geral, inclusive o empregado publico da administracao direta ou indireta 
contratado pela CLT", 
    categoria == 102 ~  "Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008", 
    categoria == 103 ~  "Empregado - Aprendiz", 
    categoria == 104 ~  "Empregado - Domestico", 
    categoria == 105 ~  "Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998", 
    categoria == 106 ~  "Trabalhador temporario - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974", 
    categoria == 107 ~  "Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipacao 
mensal da multa rescisoria do FGTS", 
    categoria == 108 ~  "Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipacao 
mensal da multa rescisoria do FGTS" , 
    categoria == 111 ~  "Empregado - Contrato de trabalho intermitente", 
    categoria == 999 ~  "Nao Identificado" 
      )) 

 
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_grau_instrucao = dplyr::case_when( 
    graudeinstrucao == 1 ~ "Analfabeto", 
    graudeinstrucao == 2 ~ " At? 5? Incompleto", 
    graudeinstrucao == 3  ~ "5? Completo Fundamental", 
    graudeinstrucao == 4  ~ "6? a 9? Fundamental", 
    graudeinstrucao == 5  ~ "Fundamental Completo", 
    graudeinstrucao == 6  ~ "M?dio Incompleto", 
    graudeinstrucao == 7  ~ "M?dio Completo", 
    graudeinstrucao == 8  ~ "Superior Incompleto", 
    graudeinstrucao == 9  ~ "Superior Completo", 
    graudeinstrucao == 10 ~ "Mestrado", 
    graudeinstrucao == 11 ~ "Doutorado", 
    graudeinstrucao == 80 ~ "P?s-Gradua??o completa", 
    graudeinstrucao == 99 ~ "N?o Identificado" 
  )) 

 

MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
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  mutate(d_sexo = dplyr::case_when( 
  sexo == 1 ~ "Homem", 
  sexo == 3 ~ "Mulher", 
  sexo == 9 ~ "Nao Identificado" 
  )) 

 
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_tipoempregador = dplyr::case_when( 
    tipoempregador == 0 ~ "CNPJ RAIZ", 
    tipoempregador == 2 ~  "CPF", 
    tipoempregador == 9 ~  "Nao Identificado" 
  )) 

 
 

MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_tipoestabelecimento = dplyr::case_when( 
    tipoestabelecimento == 1 ~ "CNPJ", 
    tipoestabelecimento == 3 ~ "CAEPF(Cadastro de Atividade Economica de Pessoa Fisica)", 
    tipoestabelecimento == 4 ~ "CNO(Cadastro Nacional de Obra)", 
    tipoestabelecimento == 5 ~ "CEI(CAGED)", 
    tipoestabelecimento == 9 ~ "N?o Identificado" 
     
  )) 

 
     
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_tipomovimentacao = dplyr::case_when( 
   tipomovimentacao ==  10 ~  "Admissao por primeiro emprego", 
   tipomovimentacao ==  20 ~  "Admissao por reemprego", 
   tipomovimentacao ==  25 ~  "Admissao por contrato trabalho prazo determinado", 
   tipomovimentacao ==  31 ~  "Desligamento por demissao sem justa causa", 
   tipomovimentacao ==  32 ~  "Desligamento por demissao com justa causa", 
   tipomovimentacao ==  33 ~  "Culpa Reciproca", 
   tipomovimentacao ==  35 ~  "Admissao por reintegracao", 
   tipomovimentacao ==  40 ~  "Desligamento a pedido", 
   tipomovimentacao ==  43 ~  "Termino contrato trabalho prazo determinado", 
   tipomovimentacao ==  45 ~  "Desligamento por Termino de contrato", 
   tipomovimentacao ==  50 ~  "Desligamento por aposentadoria", 
   tipomovimentacao ==  60 ~  "Desligamento por morte", 
   tipomovimentacao ==  70 ~  "Admissao por transferencia", 
   tipomovimenta?.?.o ==  80 ~  "Desligamento por transferencia", 
   tipomovimenta?.?.o ==  90 ~  "Desligamento por Acordo entre empregado e empregador", 
   tipomovimenta?.?.o ==  98 ~ "Desligamento de Tipo Ignorado", 
   tipomovimenta?.?.o ==  99 ~  "Nao Identificado" 
   
 )) 

 
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_indtrabparcial = dplyr::case_when( 
    indtrabparcial == 0 ~ "Nao", 
    indtrabparcial == 1 ~ "Sim", 
    indtrabparcial == 9 ~ "Nao Identificado" 
)) 

 

MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_indtrabintermitente = dplyr::case_when( 
    indtrabintermitente == 0 ~ "Nao", 
    indtrabintermitente == 1 ~ "Sim", 
    indtrabintermitente == 9 ~ "Nao Identificado" 
  )) 

 
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_tipodeficiencia = dplyr::case_when( 
   tipodedeficiência == 0 ~ "Nao Deficiente" , 
   tipodedeficiência == 1 ~ "Fisica", 
   tipodedeficiência == 2 ~ "Auditiva", 
   tipodedeficiência == 3 ~ "Visual", 
   tipodedeficiência == 4 ~ "Intelectual (Mental)", 
   tipodedeficiência == 5 ~ "Multipla", 
   tipodedeficiência == 6 ~ "Reabilitado", 
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   tipodedeficiência == 9 ~ "Nao Identificado" 
     
  )) 

 
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_raca_cor = dplyr::case_when( 
   racacor == 1 ~"Branca", 
   racacor == 2 ~"Preta", 
   racacor == 3 ~"Parda", 
   racacor == 4 ~"Amarela", 
   racacor == 5 ~"Indigena", 
   racacor == 6 ~"Nao Informada", 
   racacor == 9 ~"Nao Identificado" 

 
  )) 

 
   MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
     mutate(d_indaprendiz = dplyr::case_when(  
       indicadoraprendiz == 0 ~"Nao", 
       indicadoraprendiz == 1 ~"Sim", 
       indicadoraprendiz == 9 ~"Nao Identificado" 
     )) 
    
   MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
     mutate(d_tamestabjan = dplyr::case_when(  
      tamestabjan == 1 ~ "Nenhum vinculo" , 
      tamestabjan == 2 ~ "De 1 a 4 vinculos", 
      tamestabjan == 3 ~ "De 5 a 9 vinculos", 
      tamestabjan == 4 ~ "De 10 a 19 vinculos", 
      tamestabjan == 5 ~ "De 20 a 49 vinculos", 
      tamestabjan == 6 ~ "De 50 a 99 vinculos", 
      tamestabjan == 7 ~ "De 100 a 249 vinculos", 
      tamestabjan == 8 ~ "De 250 a 499 vinculos", 
      tamestabjan == 9 ~ "De 500 a 999 vinculos", 
      tamestabjan == 10 ~ "1000 ou mais vinculos", 
      tamestabjan == 99 ~ "Nao Identificado" 
     )) 

 
    
    
   MG_GERAL <- MG_GERAL %>% 
     mutate (mes_ano = dplyr::case_when( 
       competência == 202001 ~ "01/2020", 
       competência == 202002 ~ "02/2020", 
       competência == 202003 ~ "03/2020", 
       competência == 202004 ~ "04/2020", 
       competência == 202005 ~ "05/2020", 
       competência == 202006 ~ "06/2020", 
       competência == 202007 ~ "07/2020", 
       competência == 202008 ~ "08/2020", 
       competência == 202009 ~ "09/2020", 
       competência == 202010 ~ "10/2020", 
       competência == 202011 ~ "11/2020", 
       competência == 202012 ~ "12/2020" 
        
     )) 
    
   ####################BH#################### 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_categoria = dplyr::case_when( 
       categoria == 101 ~  "Empregado - Geral, inclusive o empregado p?blico da administra??o direta ou indireta 
contratado pela CLT", 
       categoria == 102 ~  "Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008", 
       categoria == 103 ~  "Empregado - Aprendiz", 
       categoria == 104 ~  "Empregado - Domestico", 
       categoria == 105 ~  "Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998", 
       categoria == 106 ~  "Trabalhador temporario - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974", 
       categoria == 107 ~  "Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipacao 
mensal da multa rescisoria do FGTS", 
       categoria == 108 ~  "Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipacao 
mensal da multa rescisoria do FGTS" , 
       categoria == 111 ~  "Empregado - Contrato de trabalho intermitente", 
       categoria == 999 ~  "Nao Identificado" 
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     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_grau_instrucao = dplyr::case_when( 
       graudeinstrucao == 1 ~ "Analfabeto", 
       graudeinstrucao == 2 ~ " At? 5? Incompleto", 
       graudeinstrucao == 3  ~ "5? Completo Fundamental", 
       graudeinstrucao == 4  ~ "6? a 9? Fundamental", 
       graudeinstrucao == 5  ~ "Fundamental Completo", 
       graudeinstrucao == 6  ~ "M?dio Incompleto", 
       graudeinstrucao == 7  ~ "M?dio Completo", 
       graudeinstrucao == 8  ~ "Superior Incompleto", 
       graudeinstrucao == 9  ~ "Superior Completo", 
       graudeinstrucao == 10 ~ "Mestrado", 
       graudeinstrucao == 11 ~ "Doutorado", 
       graudeinstrucao == 80 ~ "P?s-Gradua??o completa", 
       graudeinstrucao == 99 ~ "N?o Identificado" 
     )) 
    
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_sexo = dplyr::case_when( 
       sexo == 1 ~ "Homem", 
       sexo == 3 ~ "Mulher", 
       sexo == 9 ~ "N?ao Identificado" 
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_tipoempregador = dplyr::case_when( 
       tipoempregador == 0 ~ "CNPJ RAIZ", 
       tipoempregador == 2 ~  "CPF", 
       tipoempregador == 9 ~  "Nao Identificado" 
     )) 
    
    
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_tipoestabelecimento = dplyr::case_when( 
       tipoestabelecimento == 1 ~ "CNPJ", 
       tipoestabelecimento == 3 ~ "CAEPF(Cadastro de Atividade Economica de Pessoa F?sica)", 
       tipoestabelecimento == 4 ~ "CNO(Cadastro Nacional de Obra)", 
       tipoestabelecimento == 5 ~ "CEI(CAGED)", 
       tipoestabelecimento == 9 ~ "Nao Identificado" 
        
     )) 
    
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_tipomovimentacao = dplyr::case_when( 
       tipomovimentacao ==  10 ~  "Admissao por primeiro emprego", 
       tipomovimentacao ==  20 ~  "Admissao por reemprego", 
       tipomovimentacao ==  25 ~  "Admissao por contrato trabalho prazo determinado", 
       tipomovimentacao ==  31 ~  "Desligamento por demissao sem justa causa", 
       tipomovimentacao ==  32 ~  "Desligamento por demissao com justa causa", 
       tipomovimentacao ==  33 ~  "Culpa Reciproca", 
       tipomovimentacao ==  35 ~  "Admissao por reintegracao", 
       tipomovimentacao ==  40 ~  "Desligamento a pedido", 
       tipomovimentacao ==  43 ~  "Termino contrato trabalho prazo determinado", 
       tipomovimentacao ==  45 ~  "Desligamento por Termino de contrato", 
       tipomovimentacao ==  50 ~  "Desligamento por aposentadoria", 
       tipomovimentacao ==  60 ~  "Desligamento por morte", 
       tipomovimentacao ==  70 ~  "Admissao por transferencia", 
       tipomovimentacao ==  80 ~  "Desligamento por transferencia", 
       tipomovimentacao ==  90 ~  "Desligamento por Acordo entre empregado e empregador", 
       tipomovimentacao ==  98 ~ "Desligamento de Tipo Ignorado", 
       tipomovimentacao ==  99 ~  "Nao Identificado" 
        
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_indtrabparcial = dplyr::case_when( 
       indtrabparcial == 0 ~ "N?o", 
       indtrabparcial == 1 ~ "Sim", 
       indtrabparcial == 9 ~ "Nao Identificado" 
     )) 
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   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_indtrabintermitente = dplyr::case_when( 
       indtrabintermitente == 0 ~ "Nao", 
       indtrabintermitente == 1 ~ "Sim", 
       indtrabintermitente == 9 ~ "Nao Identificado" 
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_tipodeficiencia = dplyr::case_when( 
       tipodedeficiência == 0 ~ "Nao Deficiente" , 
       tipodedeficiência == 1 ~ "Fisica", 
       tipodedeficiência == 2 ~ "Auditiva", 
       tipodedeficiência == 3 ~ "Visual", 
       tipodedeficiência == 4 ~ "Intelectual (Mental)", 
       tipodedeficiência == 5 ~ "Multipla", 
       tipodedeficiência == 6 ~ "Reabilitado", 
       tipodedeficiência == 9 ~ "Nao Identificado" 
        
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_raca_cor = dplyr::case_when( 
       racacor == 1 ~"Branca", 
       racacor == 2 ~"Preta", 
       racacor == 3 ~"Parda", 
       racacor == 4 ~"Amarela", 
       racacor == 5 ~"Ind?gena", 
       racacor == 6 ~"Nao Informada", 
       racacor == 9 ~"Nao Identificado" 
        
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_indaprendiz = dplyr::case_when(  
       indicadoraprendiz == 0 ~"Nao", 
       indicadoraprendiz == 1 ~"Sim", 
       indicadoraprendiz == 9 ~"Nao Identificado" 
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_tamestabjan = dplyr::case_when(  
       tamestabjan == 1 ~ "Nenhum vinculo" , 
       tamestabjan == 2 ~ "De 1 a 4 vinculos", 
       tamestabjan == 3 ~ "De 5 a 9 vinculos", 
       tamestabjan == 4 ~ "De 10 a 19 vinculos", 
       tamestabjan == 5 ~ "De 20 a 49 vinculos", 
       tamestabjan == 6 ~ "De 50 a 99 vinculos", 
       tamestabjan == 7 ~ "De 100 a 249 vinculos", 
       tamestabjan == 8 ~ "De 250 a 499 vinculos", 
       tamestabjan == 9 ~ "De 500 a 999 vinculos", 
       tamestabjan == 10 ~ "1000 ou mais vinculos", 
       tamestabjan == 99 ~ "Nao Identificado" 
     )) 
    
   BH_GERAL <- BH_GERAL %>% 
     mutate (mes_ano = dplyr::case_when( 
       competência == 202001 ~ "01/2020", 
       competência == 202002 ~ "02/2020", 
       competência == 202003 ~ "03/2020", 
       competência == 202004 ~ "04/2020", 
       competência == 202005 ~ "05/2020", 
       competência == 202006 ~ "06/2020", 
       competência == 202007 ~ "07/2020", 
       competência == 202008 ~ "08/2020", 
       competência == 202009 ~ "09/2020", 
       competência == 202010 ~ "10/2020", 
       competência == 202011 ~ "11/2020", 
       competência == 202012 ~ "12/2020" 
        
     )) 
    
    
    
write.csv2(MG_GERAL, file = 'path’/MG_GERAL_d.csv') 
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write.csv2(BH_GERAL, file = 'path’/BH_GERAL_d.csv') 

 

RAIS 

  

setwd("path”) 
  
#######IMPORTANDO A BASE DIRETAMENTE DO COMPUTADOR########### 
library(readr) 
library(dplyr) 
RAIS_VINC_PUB_MG_ES_RJ <- read_delim("path/RAIS_VINC_PUB_MG_ES_RJ.txt", ";", 
escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE) 
  
###########RENOMEANDO A VARIÁVEL DE MUNICÍPIO DE TRABALHO (RETIRAR O ESPAÇO)### 
colnames(RAIS_VINC_PUB_MG_ES_RJ)[25] <- 'MunTrab' 
  
###FILTRAR PARA BH E SALVAR#### 
RAISBH <- filter (RAIS_VINC_PUB_MG_ES_RJ, MunTrab == 310620) 
  
RAISBH <- select (RAISBH, -1, -2, -3, -8, -24, -25, -27, -29) 
  
write_csv(RAISBH, file = 'path/RAISBH2019.csv') 

 


