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� Objetivos:

- Identificar a situação das micro e pequenas empresas (MPEs) 
paulistas quanto ao pagamento do 13o salário de 2009.

� Metodologia:

- Amostra planejada de 300 MPEs (1/3 indústria, 1/3 comércio e 1/3 
serviços).

- Os resultados foram ponderados pela participação de cada setor no 
universo das MPEs paulistas.

- Entrevistas por telefone (de 23/set/2009 a 15/out/2009).

- Questionário estruturado.

Introdução
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MPEs que possuem empregados assalariados
com direito ao 13o salário (2009)

Fonte: SEBRAE-SP.
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Com relação ao 13o salário do ano passado (2008) ...

Fonte: SEBRAE-SP. 

Nota: Somente empresas com empregados assalariados com direito ao 13o.
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Para a sua empresa, pagar o 13o salário de seus 
empregados em 2009 será ...

Fonte: SEBRAE-SP.  

Nota: Somente empresas com empregados assalariados com direito ao 13o.
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Na sua opinião, sua empresa conseguirá obter 
os recursos para pagar todo o 13o salário de 

seus empregados em 2009?

Fonte: SEBRAE-SP.  

Nota: Somente empresas com empregados assalariados com direito ao 13o.
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Sua empresa fez ou está fazendo provisões
para pagar o 13o salário deste ano?

Fonte: SEBRAE-SP.  

Nota: Somente empresas com empregados com direito ao 13o.
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Em que mês  do ano sua empresa começou a 
fazer provisões para pagar o 13o salário?

Fonte: SEBRAE-SP.  Nota: Somente empresas com empregados com direito ao 13o e que fizeram ou 

estão fazendo provisões.
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� A grande maioria (99,8%) das MPEs em atividade, com empregados 
assalariados com direito ao 13o salário, pagou todo o 13º salário em 2008.

� Para 64% dos empresários, pagar o 13o em 2009 terá o mesmo grau de 
dificuldade que no ano passado. Para 28% a dificuldade será maior.

� Apesar das dificuldades, a maioria dos proprietários das MPEs (92%) 
acredita que conseguirá obter os recursos para pagar o 13o salário no 
prazo (20/12/09).

� 56% dos empresários fizeram provisões, em 2009, para pagar o 13º salário.

� Em 2009, 24% dos empresários começaram a fazer provisões para pagar 
o 13º salário em janeiro. 49% iniciaram o provisionamento de recursos no 
1º semestre. 51% começaram a fazer provisões apenas no 2º semestre. 
Quando as empresas fazem provisões ao longo do ano, o pagamento do 
13o torna-se mais fácil.

Conclusões
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Realização:        Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (SEBRAE-SP).

Equipe Técnica: Pedro João Gonçalves (coord.), Mariana Rutkowski Silva, Virginia Marella Neves Kronemberger e Gregory Augusto de Barros 
Girotto. 

Nota Metodológica: Esta sondagem foi elaborada a partir de uma amostra planejada de 300 micro e pequenas empresas (MPEs). O período de 
entrevistas foi de 23 de setembro a 15 de outubro de 2009. Tal amostra é representativa do universo das MPEs paulistas, por setores - indústria 
(empresas com até 99 pessoas ocupadas), comércio e serviços (empresas com até 49 pessoas ocupadas). De acordo com a Relação Anual de 
Informações (RAIS) tal universo é formado 1.606.567 MPEs (dados de 2005). A seleção das empresas foi realizada de forma aleatória, utilizando-
se o Cadastro de Estabelecimentos Empregadores (CEE) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de junho de 2007, sendo o sorteio 
elaborado por amostra aleatória simples por setor. A distribuição da amostra planejada é composta por 100 empresas em cada um dos três setores 
de atividade. Os dados divulgados neste relatório para o conjunto das MPEs são obtidos a partir da média ponderada dos resultados setoriais. Os 
ponderadores seguem a mesma participação relativa dos setores de atividade no universo das MPEs paulistas. A margem de erro estabelecida da a 
priori é de 5,7 pontos porcentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa de campo: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

SEBRAE-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo
Unidade Organizacional de Planejamento
Renato Fonseca de Andrade - Gerente
Rua Vergueiro, 1.117
CEP 01504-001 – São Paulo – SP.
Homepage: http://www.sebraesp.com.br
e-mail:        pesqeco@sebraesp.com.br

Informações sobre produtos e serviços do SEBRAE-SP: 0800 570 0800
Informações sobre este relatório: (11) 3177- 4849/ 4877/ 4848

Ficha técnica


