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Até dezembro deste ano, aproximadamente 84,5 
milhões de brasileiros vão receber o tão aguardado 
13º salário, ao qual têm direito os trabalhadores do 
mercado formal (com carteira assinada), empregados 
domésticos, beneficiários da Previdência Social, 
aposentados e beneficiários de pensões concedidas 
pela União em todo o país. O pagamento deve injetar 
R$ 211,2 bilhões na economia, segundo levantamento 
do DIEESE1 – o que corresponde a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto. 

É um recurso mais do que bem-vindo para todo 
consumidor, pois o fim de ano implica em diversos 
gastos extras com as festividades de Natal e a 
comemoração do Ano Novo. Ao mesmo tempo, o 13º 
representa enorme potencial de negócios para o setor 
de comércio e serviços. De acordo com pesquisa da 

Confederação Nacional de Dirigentes lojistas (CNDL) e 
do SPC Brasil, 23,3% dos consumidores que recebem o 
benefício pretendem utilizá-lo para fazer compras de 
presente de Natal. 

Embora os presentes estejam nos planos de muitos 
consumidores brasileiros, esse não é o principal 
objetivo da maior parte: 27,0% garantem que 
pretendem economizar/poupar/investir. Além disso, 
também há os que desejam pagar dívidas em atraso 
(16,8%, aumentando para 20,5% na Classe C/D/E), 
gastar nas comemorações do Natal e do Ano Novo 
(16,1%), pagar contas básicas da casa – água, luz, gás, 
etc. (13,4%), pagar impostos e tributos de início de 
ano – IPTU, IPVA, etc. (11,3%) e realizar compras de 
produtos que tinha vontade, como roupas, sapatos, 
etc. (11,3%). 

23% DOS CONSUMIDORES QUE RECEBEM 13º SALÁRIO 
IRÃO UTILIZÁ-LO PARA AS COMPRAS DE NATAL

1 https://www.dieese.org.br/notaaimprensa/2018/decimoTerceiroSalario.html 
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44% 
DOS ENTREVISTADOS 

RECORRERÃO A “BICOS” 
A FIM DE AUMENTAR 
A RENDA E COMPRAR 

MAIS E/OU MELHORES 
PRESENTES

“É tentador utilizar uma parte do dinheiro extra durante 
o Natal, ainda mais considerando o apelo emocional 
e simbólico da data, mas essa pode não ser a melhor 
escolha. Antes de decidir, o ideal é que o consumidor 
faça uma análise de sua situação financeira e estabeleça 
prioridades: se houver compromissos atrasados, o 
melhor a fazer é quitá-los integralmente, pois os juros 
corroem a renda da pessoa e dificultam o bom controle 
do orçamento. Também é importante considerar os 

gastos que costumam aparecer no começo do ano, 
como o IPTU, as mensalidades escolares e o IPVA, por 
exemplo. Se ainda houver sobra, uma parte pode ser 
utilizada para constituir reserva financeira, enquanto a 
outra ajuda o consumidor na compra dos presentes e 
nas despesas com as comemorações do Natal e do Ano 
Novo” – recomenda a economista feche do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti. 

Para lidar com os gastos com presentes e as festividades 
muitos consumidores buscam a geração de renda extra 
a partir de trabalhos temporários. Em 2018 a pesquisa 
indica que 43,9% dos entrevistados recorrerão a 
“bicos” a fim de aumentar a renda e comprar mais e/
ou melhores presentes (chegando a 51,5% na Classe 
C/D/E). Outros 39,1% não o farão, enquanto 17,0% 
ainda não se decidiram. 

O importante, segundo o educador financeiro do 

SPC Brasil e do Portal Meu Bolso feliz, José Vignoli, é 
evitar o endividamento: “Começar o ano com dívidas 
a pagar por causa do Natal e do Réveillon é um tiro no 
pé. Se a pessoa quer investir um pouco mais na festa 
e nos presentes, por que não procurar uma atividade 
que possa gerar mais recursos? Pra isso é preciso ter 
iniciativa, pesquisar o mercado, buscar oportunidades 
que estejam de acordo com o perfil e as habilidades de 
cada um. O fim do ano costuma oferecer boas chances 
de ganhar dinheiro extra”. 
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Consumidores das 27 
capitais brasileiras, 

homens e mulheres, 
com idade igual ou 

maior a 18 anos, 
de todas as classes 

econômicas (excluindo 
analfabetos) e que 

pretendem comprar 
presentes para o Natal.

Pesquisa realizada 
via web e pós-

ponderada por sexo, 
idade, estado, renda e 

escolaridade.

761 casos em um 
primeiro levantamento 

para identificar o 
percentual de pessoas 

com intenção de 
comprar presentes 

no Natal. Em 
seguida, continuaram 

a responder o 
questionário 607 casos, 
que tinham a intenção 
de comprar presente 
no Natal. Resultando, 
respectivamente, em 
margem de erro no 

geral de 3,5 p.p e 4,0 
p.p para um intervalo 
de confiança a 95%.

01 a 07 de outubro 
de 2018.
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