São Bernardo do Campo, 23 de novembro de 2015

Metalúrgicos da FEM-CUT/SP injetarão R$ 921
milhões na economia com o pagamento do 13º
salário de 2015
O pagamento do 13º salário de 2015 aos metalúrgicos representados pela FEMCUT/SP (Federação de Sindicatos de Metalúrgicos da CUT/SP) irá injetar
aproximadamente R$ 921 milhões na economia paulista. Esse valor representa 12,9%
de todo o valor injetado pelos metalúrgicos do Brasil.
A estimativa feita leva em conta dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ambos do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Para obter o número total de trabalhadores
metalúrgicos foi utilizada a RAIS 2014 complementada por atualização do Caged até o
mês de setembro de 2015 e para fins de cálculo da remuneração média dezembro
também foi utilizada a RAIS 2014 com atualização dos valores através da variação
média do INPC-IBGE até setembro de 2015.
Para efeito do cálculo, o DIEESE não considera os autônomos, assalariados sem
carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que,
eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano, nem os valores envolvidos
nesses abonos, uma vez que esses dados são de difícil mensuração. Também não é
considerado, por este estudo, o adiantamento da primeira parcela do 13º salário ao longo
do ano, uma vez que funcionários de muitas empresas recebem parcialmente o
pagamento do 13º no momento em que tiram férias. Não são também contabilizados os
casos de categorias que o recebem antecipadamente por definição, por exemplo, de
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) ou Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Análise dos resultados – FEM/CUT-SP
O 13º na economia paulista
A economia paulista deverá receber, até o final de 2015, a título de 13° salário,
cerca de R$ 50,9 bilhões, aproximadamente 29,4% do total do Brasil e 57,4% da região
Sudeste. Esse montante representa em torno de 2,7% do PIB estadual.
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O contingente de pessoas no estado que receberá o décimo terceiro foi estimado
em 21,9 milhões, o correspondente a 25,8% do total que terá acesso ao benefício no
Brasil. Em relação à região Sudeste, esse percentual é de 54,6%. Os empregados do
mercado formal, celetistas ou estatutários, representam 66,7%, enquanto pensionistas e
aposentados do INSS equivalem a 33,3%. O emprego doméstico com carteira assinada
participa com 2,6%.
Em relação aos valores que cada segmento receberá, nota-se a seguinte
distribuição: os empregados formalizados ficam com 76,5% (R$ 40 bilhões) e os
beneficiários do INSS, com 17,5% (R$ 8,9 bilhões), enquanto aos aposentados e
pensionistas do estado do Regime Próprio caberão 4,4% (R$ 2,3 bilhões).
TABELA 1
Estimativa de recursos com pagamento do 13º salário – 2015
São Paulo
Beneficiários

Total do 13º

Nº

(%)

R$

(%)

Valor médio
(R$)

14.512.458

66,7

38.988.428.053

76,5

2.686,55

2,1

13.941.456

64,1

38.361.470.053

75,3

2.751,61

2,0

571.000

2,6

626.958.000

1,2

1.098,00

0,0

2 Aposentados e Pensionistas

7.250.956

33,3

11.964.037.540

23,5

1.649,99

0,6

2.1. Regime Geral –
Beneficiários do INSS

7.250.956

33,3

8.902.351.120

17,5

1.227,75

0,5

2.2. Regime Próprio do Estado

n.d

n.d

2.267.062.509

4,4

n.d

0,1

2.3. Regime Próprio dos
Municípios

n.d

n.d

794.623.911

1,6

n.d

0,0

21.763.412

100,0

50.952.465.593

100,0

2.200,52*

2,7

Discriminação
1. Trabalhadores no mercado
formal
1.1 Assalariados dos Setores
Público e Privado
1.2 Empregados Domésticos
com carteira

Total

Fontes: MTE- Rais e Caged; Pnad-IBGE; Ministério da Previdência (Boletim Estatístico); STN-Secretaria do Tesouro
Nacional (Execução Orçamentária dos Estados), Sistema Siconfi da Secretaria do Tesouro e Ministério do
Planejamento (Boletim Estatístico de Pessoal)
Elaboração: DIEESE
Obs.: (*) excluídos os benefícios e beneficiários dos regimes próprios dos estados e municípios
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