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Uma prática comum entre as empresas do Brasil está no pagamento do décimo terceiro 
salário. Algumas cumprem, exatamente, o que está previsto na legislação. Outras, mais 
inovadoras, antecipam em até um mês, ou mais,  o pagamento  do benefício. Algumas, 
em razão das dificuldades, atrasam, negociam, parcelam o pagamento... Como a maioria 
dos trabalhadores espera ansiosamente pelo pagamento do referido benefício, o 
Laboratório de Pesquisas da UniCarioca foi às ruas do Rio para saber: se o carioca gosta 
do benefício, de que forma ele gasta o valor recebido (para comprar presentes, pagar 
dívidas, investimento), se é comum existir algum atraso, negociação ou parcelamento em 
relação ao pagamento na sua empresa, se ele já pediu antecipação do pagamento por 
algum motivo (saúde, investimento, dividas...), se ele chega a receber ou o valor vai 
diretamente para cobrir uma antecipação, por exemplo, realizada através de um banco... 
E aí, o que você faz com o seu décimo terceiro ?    



PESQUISA  
RECONHECIMENTO PROFISSIONAL 



TOTAL DE RESPONDENTES: 748 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 05 de outubro de 2013, no 
horário compreendido entre 11h e 16h, nas principais 
ruas do centro da cidade. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 6 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 12 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nos locais 
determinados por um dos pesquisadores da UniCarioca. 



RESUMO GERENCIAL 



• Pesquisa realizada nas ruas do Rio e janeiro, como já era esperado, confirma que 90% 
das empresas pagam o décimo terceiro salário. No entanto, um dado curioso chama a 
atenção: 10% delas não pagam o benefício. Alguns respondentes alegam que a razão 
apresentada pela empresa para o não pagamento é o alto salário pago ao funcionário. 
Outros, porque estão num cargo de direção e há ainda, um outro grupo, que diz não 
receber por ser sócio e/ou o principal empreendedor do negócio. 

  
• Uma parte dos cariocas, 37%, utiliza o décimo terceiro para reduzir ou quitar dívidas com 

cartões de crédito, cheques especiais, terceiros, crediários... Uma outra parte, 21%, com 
a vida financeira mais organizada, aproveita o benefício para fazer investimentos em 
móveis, imóveis, ampliação da moradia, compra ou troca de carro etc. 

  
• Para 67% dos respondentes, as empresas cariocas pagam o décimo terceiro de acordo 

com o que é determinado pela lei, uma parcela antecipada, ne maioria dos casos, em 
novembro e outra até o dia 20 de dezembro. Um dado interessante é que para 26% dos 
respondentes elas pagam antecipadamente, junto com as férias (15%), ou em meses 
aleatórios ao longo do ano (8%). 
 

• Uma prática que tem se tornado comum é o próprio empregado solicitar parte do décimo 
terceiro antecipadamente, para resolver problemas financeiros ou fazer investimentos. 
31% dos respondentes alegam já ter solicitado a antecipação, por mais de uma vez. 
49% desses pedidos foram para reduzir ou quitar dívidas e 38% para fazer 
investimentos. 



• Quando perguntados sobre como planejam gastar o décimo terceiro salário, 29% alegam que não 
farão nenhum planejamento. 22% alegam que irão gastar mais da metade do dinheiro com 
supérfluos (presentes, comidas...) e 31% dizem que vão aproveitar e guardar o dinheiro para 
despesas necessárias como IPTU, IPVA, material escolar..., e até para financiar os estudos. 
 

• Para ampliar o entendimento sobre comportamento do consumidor em relação ao gênero, na 
época do recebimento do benefício, encontramos os seguintes indicadores: 34% das mulheres e 
25% dos homens alegam que não farão nenhum tipo de planejamento em relação aos gastos.  
 

• Quando perguntados, homens e mulheres, em que vão gastar o dinheiro do décimo terceiro, 26% 
delas e 37% deles  afirmam que vão guardar para despesas necessárias como IPU, IPVA, material 
escolar... Por outro lado 23% dos homens e 21% das mulheres costumam gastar o valor do 
benefício com supérfluos (presentes, brinquedos, iguarias...).  
 

• O resultado da pesquisa mostra que o carioca (assim como o brasileiro) ainda continua 
“afundado” em dívidas e tem consciência de sua dificuldade em se planejar. Vive num 
círculo vicioso no qual compra e, posteriormente, precisa de recursos para quitar o 
compromisso (e o décimo terceiro torna-se uma ajuda importante nesta empreitada). 
Lógico que uma parte da população começa a reagir a este comportamento e busca de 
ter o nome limpo para melhorar a qualidade de vida, mas ainda há muito o que fazer 
para que o povo possa ter dias mais tranquilos. 



PERFIL DO RESPONDENTE 



57% 

43% 

Gênero 

Homem

Mulher



27% 

27% 

30% 

9% 
7% 

Qual a sua faixa etária? 

Até 25 anos

de 26 a 30 anos

De 31 a 45 anos

De 46 a 50 anos

Acima de 51 anos



66% 

25% 

5% 

0% 2% 2% 

A posição ocupada por você, atualmente, corresponde a 
que nível hierárquico? 

Operacional

Média gerência / chefia

Diretoria

Estagiario

Autônomo

Aposentado



43% 

44% 

7% 4% 

2% 

Faixa salarial 

Até R$ 1.000,00

Entre R$ 1.001,00 e R$
3.000,00

Entre R$ 3.001,00 e R$
5.000,00

Entre R$ 5.001,00 e R$
7.000,00

Acima de R$ 7.000,00



13% 

46% 

32% 

9% 

Grau de instrução 

Até fundamental

Até ensino médio

Até ensino superior

Além da graduação



RESULTADO DA PESQUISA 



90% 

10% 

Na sua empresa, é comum o pagamento de décimo terceiro 
salário? 

Sim

Não



19% 

15% 

21% 
8% 

37% 

Como você costuma gastar o valor recebido com o décimo 
terceiro salário? 

Comprando presentes

Em investimentos pessoais (compra
ou troca de carro, equipamentos
eletrônicos...)

Investindo na casa
(móveis,ampliação, troca...)

Numa poupança

Pagando dívidas (cartão, cheque
especial, carnês
atrasados,terceiros...)



3% 

15% 

67% 

2% 
8% 

0% 

5% 

O décimo terceiro salário em sua empresa... 

Após o prazo determinado pela
lei

É pago antes do prazo
determinado pela lei

No prazo determinado pela lei

Parcelado ao longo do ano

Primeira parcela paga junto
com as férias

Só é pago a primeira parte

Não é pago



31% 

69% 

Você já pediu antecipação do décimo terceiro salário? 

Sim

Não



49% 

38% 

7% 6% 

Qual o principal motivo levou você a solicitar a antecipação 
do décimo terceiro salário? 

Dívidas

Investimentos importantes
(imóveis, carros...)

Saúde

Viagem ao exterior



16% 

17% 

29% 

8% 5% 

23% 

2% 

Como você planeja utilizar o seu décimo terceiro salário? 
Aproximadamente metade com supérfluos e
metade para gastos necessários

Gasto quase a totalidade com supérfluos (em
torno de 90% a 100%)

Não faço nenhum tipo de planejamento

Quase a totalidade (90% A 100%) com gastos
como: IPTU, IPVA, material escolar matrícula...

Uma boa parte com supérfluos (em torno de
70%) e uma pequena parcela (30%) para gastos
necessários como: IPTU, IPVA, material escolar
matrícula...
Uma pequena parte com supérfluos (30%) e a
maior parte com os gastos necessários (70%)

Irei guardar na poupança



DETALHAMENTO POR GÊNERO 



15% 

17% 

25% 
9% 

6% 

28% 

Como os HOMENS gastam o décimo terceiro salário? 

Aproximadamente metade com supérfluos e metade
para gastos necessários

Gasto quase a totalidade com supérfluos (em torno
de 90% a 100%)

Não faço nenhum tipo de planejamento

Quase a totalidade (90% A 100%) com gastos como:
IPTU, IPVA, material escolar matrícula...

Uma boa parte com supérfluos (em torno de 70%) e
uma pequena parcela (30%) para gastos necessários
como: IPTU, IPVA, material escolar matrícula...

Uma pequena parte com supérfluos (30%) e a maior
parte com os gastos necessários (70%)



19% 

18% 

34% 

8% 

3% 
18% 

Como as MULHERES gastam o décimo terceiro salário? 

Aproximadamente metade com supérfluos e metade
para gastos necessários

Gasto quase a totalidade com supérfluos (em torno
de 90% a 100%)

Não faço nenhum tipo de planejamento

Quase a totalidade (90% A 100%) com gastos como:
IPTU, IPVA, material escolar matrícula...

Uma boa parte com supérfluos (em torno de 70%) e
uma pequena parcela (30%) para gastos necessários
como: IPTU, IPVA, material escolar matrícula...

Uma pequena parte com supérfluos (30%) e a maior
parte com os gastos necessários (70%)



CURIOSIDADES  



• “Estou juntando para comprar a minha casa”. 

• “Uso para presentear a família no natal”. 

• “Na minha empresa é comum todos pedirem antecipação”. 

• “Guardo na poupança todos os anos”. 

• “Gosto de presentear os parentes e uso o décimo terceiro para isso”. 

• “Investir o dinheiro é sempre bom”. 

• “Gosto de fazer investimento com o benefício”. 

• “Gosto de dar presentes quando recebo este dinheiro” 

• “Sou sócio de uma empresa e não tem como pegar o décimo terceiro” 

• “Uso a maior parte pagando dívidas”. 

• “Na minha empresa recebo outros benefícios. Não tem décimo terceiro”. 



• “Uso o dinheiro para aumentar a minha poupança”. 

• “Faço vários investimentos com este dinheiro”. 

• “Não recebo por conta de meu salário que já é alto para os padrões da 
companhia”. 

• “Guardo o dinheiro para pagar meus estudos”. 

• “Tenho um bom salário, mas vivo enrolado em dívidas. O décimo terceiro 
alivia um pouco a situação”. 

• “Estou juntando para abrir um negócio para mim”. 
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