
 

30% dos brasileiros vendem vale 

refeição, revela levantamento do SPC 

Brasil e CNDL 
Prática é crime e pode gerar até demissão por justa causa. Para 29%, 

complementar renda é principal razão para comercializarem benefício. Quase 

metade admite usar vale refeição com outras finalidades além do almoço 

 

Apesar de a comercialização de benefícios como ‘vale restaurante’ e ‘vale 

alimentação’ ser caracterizada como crime de estelionato e punível até mesmo 

com a demissão por justa causa, a prática é bastante comum entre os 

trabalhadores brasileiros. De acordo com um levantamento realizado em todas 

as capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), três em cada dez (30%) 

consumidores já venderam o ticket refeição que recebem de seu empregador, 

mesmo que ocasionalmente (15%). Para 14%, essa é uma prática frequente. Os 

que declararam nunca recorrer a essa prática somam 44% dos entrevistados, ao 

passo que 26% não recebem o benefício. 

O levantamento demonstra que há uma série de razões para explicar esse 

comportamento de vender o ticket refeição, todas elas ligadas de alguma forma 

a necessidade de consumir ou aumentar a renda pessoal. Na avaliação dos 

próprios entrevistados, 29% tomam essa atitude para complementar a 

renda e 25% para realizar compras no dia a dia. Outros 22% o fazem para pagar 

contas ou dívidas e 22% poupam o dinheiro que recebem em troca. 

“Além de ser uma prática ilícita, tanto para quem vende quanto para quem 

compra, trocar o ticket refeição por dinheiro é mau negócio, pois sempre existe 

um percentual de desconto exigido pelo comprador, o que faz com que com o 

consumidor perca parte do valor real do benefício. Segundo a legislação 

trabalhista, é um benefício que deve ser utilizado exclusivamente para 

alimentação em restaurantes ou fazer compras em supermercados”, explica a 

economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

 

 

 



 

38% extrapolam gastos com ticket e quase metade admite usá-lo com 

finalidades além do almoço em dias de trabalho 

O mesmo estudo ainda mostra que parte considerável dos trabalhadores não 

exerce qualquer controle sobre o uso do vale refeição ou vale alimentação. Mais 

de um terço dos consumidores (36%) não costuma analisar os gastos que 

fazem com esse benefício contra 39% que são mais cuidadosos nesse sentido. 

Reflexo dessa falta de controle, muitos chegam ao fim do mês com o saldo do 

ticket refeição zerado. De acordo com o levantamento, 17% dos consumidores 

extrapolam com frequência o valor que recebem por mês e 21% as vezes 

incorrem nesse tipo de comportamento. Os que sempre gastam o valor dentro 

do limite estabelecido somam 39% da amostra. Em cada dez que extrapolam o 

valor do vale refeição, três (30%) justificam que a quantia recebida é muito baixa 

se comparada ao preço médio dos restaurantes na região em que trabalham.  

Outra constatação é que 49% dos entrevistados gastam, ainda que 

ocasionalmente, o valor do ticket refeição com outras finalidades além do 

almoço nos dias de expediente, como café da manhã e lanches em padarias, 

saídas aos fins de semana, entre outros gastos relacionados ao lazer, e por isto 

o valor acaba antes do fim do mês.  

O educador financeiro do portal ‘Meu Bolso Feliz’, José Vignoli, explica que 

administrar os gastos com o ticket refeição é importante e faz parte da boa 

gestão do orçamento pessoal. “O Ticket restaurante pode ser considerado uma 

parte da renda do trabalhador. Portanto, deve ser gerido com sabedoria, da 

mesma forma que se faz com o salário. É preciso estipular metas diárias de 

gastos, respeitar esse limite e acompanhar o saldo. Se necessário, deve-se 

apertar o cinto, escolher restaurantes mais baratos, evitar sobremesas, bebidas. 

Tudo para evitar que as despesas com alimentação ultrapassem o valor previsto 

no benefício e extrapolem as despesas mensais do trabalhador” 

 

Confira 7 dicas para economizar no Vale Refeição 

1. Saiba o limite que possui no Vale Refeição e controle o valor 

diariamente. As empresas fornecedoras desse benefício geralmente possuem 

aplicativos para celular. De modo fácil e rápido, pode-se conferir quanto possui 

de saldo e também a média de quanto gastar por refeição até a data de 

recebimento do próximo benefício.  

http://meubolsofeliz.com.br/


 

2. Cuidado com o hábito de usar seu ticket para pagar jantares, bares e 

até compras no mercado. Lembre-se que o valor é para custear seus almoços, 

feitos durante o expediente. Essa prática faz com que o dinheiro acabe antes do 

fim do mês. Se gastar com outras finalidades, terá que compensar de alguma 

forma, reduzindo custos nos almoços durante a semana. 

3. Não se iluda pelo tamanho do prato em restaurantes por quilo. Como 

o prato muitas vezes é maior nesse tipo de restaurante, o consumidor pode achar 

que tem pouca comida e acabar pegando mais e desperdiçando. Para não cair na 

pegadinha, coloque os alimentos apenas na região central do prato, sem utilizar 

as bordas. 

4.  Sempre que possível, evite comprar bebidas e sobremesas, que 

costumam ser mais caras nos restaurantes. Além disso, vale evitar o 

cafezinho. Deixe para tomar quando retornar à empresa, onde a bebida 

geralmente é de graça. 

5. Faça um reconhecimento do terreno ao redor do seu trabalho, ou seja, 

caminhe para um pouco mais longe, vendo se há lugares bons e mais baratos. 

Especialmente nos grandes centros comerciais, os preços costumam ser mais 

salgados. 

6. Para atrair mais clientes, alguns restaurantes têm programas de 

fidelidade, que dão brindes ou descontos após um determinado número de 

refeições naquele lugar. Isso ajuda a economizar; 

7. Outra dica é procurar comer em horários alternativos. Alguns quilos 

oferecem desconto após, por exemplo, as 14h, quando o movimento cai 

bastante. 

 

Metodologia 

Foram entrevistados 805 consumidores acima de 18 anos, de ambos os gêneros 

e de todas as classes sociais nas 27 capitais. A margem de erro é de no máximo 

3,5 pontos percentuais para um intervalo de confiança a 95%. Baixe a íntegra 

da pesquisa em https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas 
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