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O nome é autoexplicativo: ticket alimentação ou vale 
refeição. Um benefício que milhões de trabalhadores 
brasileiros recebem todos os meses e deveria ser 
utilizado exclusivamente com a finalidade de alimentar-
se em restaurantes ou fazer compras de supermercado 
para si mesmo e para a família. Segundo a legislação 
trabalhista, a comercialização do ticket é proibida, 
sendo caracterizada como crime de estelionato e 
punível com demissão por justa causa, embora a prática 
seja relativamente comum no país. 

Segundo pesquisa conduzida pelo SPC Brasil e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes lojistas – CNDL 
– três em cada dez entrevistados vendem o ticket 
alimentação/restaurante que recebem (29,8%) - seja 

ocasionalmente (15,3%), seja frequentemente (14,5%). 
Por outro lado, 44,3% jamais fazem isso e 25,9% não 
possuem/não utilizam esse serviço (aumentando para 
35,4% na Classe A/B). 

Há uma série de razões para explicar por que algumas 
pessoas acabam vendendo seus tickets – todas elas 
relacionadas, de alguma forma, às finanças pessoais 
e aos hábitos de consumo. Assim, por exemplo, 
29,3% daqueles que vendem seus tickets querem 
complementar a renda/orçamento, enquanto 25,0% 
pretendem fazer compras. 22,5% justificam dizendo 
que precisam pagar contas, ao passo em que 21,6% 
guardam o dinheiro. 

30% DOS BRASILEIROS VENDEM O BENEFÍCIO DE 
TICKET RESTAURANTE. 25% O FAZEM PARA REALIZAR 
COMPRAS
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A economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti 
lembra que além de não ser permitida, a venda do ticket 
é sempre desfavorável ao trabalhador: “O Ministério do 
Trabalho determina que a venda é proibida e no próprio 
ticket esse alerta já está impresso. Vale lembrar que 
sobre os gastos com a alimentação dos funcionários 
não incidem encargos trabalhistas e previdenciários, 
então os valores só podem mesmo ser usados com este 
fim específico. E para aqueles que ainda vendem, não é 
um bom negócio, pois sempre existe um percentual de 
desconto exigido pelo comprador – o que desvaloriza 
o benefício”. 

Os dados do estudo também sugerem que muitas 
pessoas nem sempre são capazes de administrar bem 
este benefício: 38,9% dos entrevistados controlam os 
gastos sempre ou com frequência, mas 36,2% o fazem 
às vezes ou nunca. Além disso, parte da amostra acaba 

gastando o próprio dinheiro para complementar as 
despesas com alimentação: 38,5% conseguem manter-
se dentro do valor mensal do ticket sempre ou com 
frequência sem precisar complementar (39,1% às 
vezes ou nunca), enquanto 16,7% extrapolam o valor 
do ticket sempre ou com frequência no fim do mês 
(59,9% à vezes/nunca). 

Entre os que têm o costume de ultrapassar o valor 
mensal estipulado: 29,7% garantem extrapolar o gasto 
por que o valor recebido não é suficiente/é baixo em 
comparação com o valor do almoço na região em que 
trabalham (aumentando para 38,1% entre os homens), 
enquanto 26,4% gastam com coisas além do almoço/
usam em bares, restaurantes, padarias e lanchonetes 
e 20,3% julgam que o valor que recebem é baixo, uma 
ajuda de custo.

POR QUE COSTUMA VENDER OS TICKETS ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE

Para 
complementar a 

renda/orçamento

Para fazer 
compras

Para pagar 
contas

Para guardar 
o dinheiro

Outros

29% 25% 22% 22%

2%
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Finalmente, um em cada cinco entrevistados 
admite utilizar o ticket para outros fins sempre ou 
frequentemente e por isso ele acaba antes do fim do 

mês (23,4%), embora a maioria não costume proceder 
desta forma (53,2% às vezes ou nunca). 

O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, explica 
que administrar os gastos com o ticket é importante 
e faz parte da boa gestão do orçamento pessoal: “O 
ticket restaurante pode ser encarado como 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 gasto e respeitar esse 
limite, acompanhando o saldo para verificar se o valor 
será suficiente para o restante do mês. Se necessário, 
deve-se apertar o cinto, escolher restaurantes mais 
baratos, evitar sobremesas e bebidas ou levar comida 
de casa. Tudo para evitar que as despesas com 
alimentação ultrapassem o valor previsto no benefício 
e extrapolem as despesas mensais do trabalhador”. 

HÁBITOS DE USOS DO TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO*

RESPOSTAS - RU (POR ITEM) SEMPRE + 
COM FREQUÊNCIA ÀS VEZES NUNCA

Controlo os gastos do ticket 
restaurante/alimentação 39% 23% 13%

Me mantenho dentro do valor mensal que 
recebo do ticket restaurante/alimentação, 
sem precisar complementar

38% 23% 16%

Extrapolo o valor do meu ticket no fim 
do mês 17% 21% 39%

Gasto o valor do meu ticket com outras 
finalidades além do almoço, como gastos 
com padaria, bares e restaurantes, fins de 
semana , jantar, por isto ele sempre acaba 
antes do fim do mês

23% 25% 28%

Vendo meus tickets alimentação/restaurante 14% 15% 44%

*Respostas não somam 100% porque desconsideram quem não possui o serviço.
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Residentes em todas 
as capitais brasileiras, 

com idade igual ou 
superior a 18 anos, 

ambos os sexos e todas 
as classes sociais.

Pesquisa realizada via 
web e pós-ponderada 

considerando sexo, 
idade, escolaridade, 

classe e região do 
país.

805 casos, gerando margem 
de erro no geral de 

3,5 p.p. para um intervalo 
de confiança a 95%.

10 a 22 
de novembro 

de 2017
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