
Gerenciamento de horas de trabalho e horas extras durante um período de crise 

A pandemia de Coronavírus causou uma enorme perturbação na produção e 

fornecimento de mercadorias. À medida que a demanda flutua em resposta a 

certas coisas como tendências de consumo imensamente erráticas e imprevisíveis, 

há um efeito indireto que percorre toda a cadeia de suprimentos até o ponto de 

produção. Pedidos em dobro; os prazos de entrega diminuem e, inevitavelmente, a 

pressão é aplicada em todo o sistema e à medida que essa pressão aumenta, em 

alguns casos, é necessário existirem compromissos para acomodar essas 

alterações. 

 

O horário normal de trabalho geralmente é uma das primeiras vítimas e é 

importante garantir que a organização consiga lidar com isso antes que se torne 

incontrolável. Muitas vezes, a solução a ser adotada diante da demanda excessiva 

é exaustar os recursos existentes até o limite. Embora isso possa fornecer algum 

alívio a curto prazo, muitas vezes há implicações a longo prazo que precisam ser 

consideradas ao enfrentar esse desafio. 

Como na maioria das coisas, a prevenção é melhor do que a cura e, portanto, 

para ajudar a gerenciar o horário de trabalho e evitar alguns dos desafios 

associados ao excesso de horas extras, aqui estão alguns pontos-chave a serem 

considerados: 

 

1. Lembre-se de que horas extras devem ser voluntárias; não excessivas e 

irregulares (em outras palavras, excepcional e não normal). Verifique os 

termos e condições contidos nos contratos da sua equipe para garantir que 

as horas extras são especificamente mencionadas e que é claro que isso 

pode ser necessário de tempo a tempo. Se você normalmente não trabalha 

horas extras, lembre sua equipe sobre esse requisito no contrato. Se as horas 

extras não forem especificamente mencionadas no contrato, você deve 

envolver a sua equipe e explicar a necessidade de horas extras. Estabeleça 

os termos e condições específicos que envolvem as horas extras - por 

exemplo, condições de pagamento; horas que se espera que sejam 

trabalhadas; mudanças nos padrões de turno etc. 



2. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) limita as horas extras 

semanais a 12 horas (isso pode ser diferente em alguns países, mas, como 

regra, o total de horas comuns + horas extras não deve exceder as 60 horas). 

Neste cenário, até 60 horas podem não ser suficientes e, no entanto existem 

algumas coisas adicionais que você pode e deve fazer para gerenciar isso: 

a. Primeiro, verifique se a permissão de exceder as 60 horas é permitida por 

lei. Em alguns países, pode ser necessário solicitar uma permissão específica 

para isso - verifique se isso foi feito. 

b. Verifique se seus funcionários estão de acordo - muitas vezes isso é feito 

por meio de mecanismos de negociação coletiva ou por meio de 

representantes eleitos pelos trabalhadores. 

c. Certifique-se de planejar bastantes (e suficientes) tempos de descanso 

suficientes durante todo o turno, incluindo horas extras. Como guia, verifique 

se a equipe não trabalha mais de 5 horas consecutivas sem descanso. Se 

você sabe que haverá horas extras necessárias, planeje mais intervalos. 

 

3. Avalie a necessidade de cobertura adicional de primeiros socorros - tanto 

em termos de equipamento quanto de pessoal. Lesões podem ocorrer como 

resultado de fadiga e, como a equipe trabalha mais horas, o risco de lesões 

aumentará. 

4. Lembre os funcionários sobre a importância da Saúde, Segurança e Bem-

Estar no local de trabalho. Isso deve ser contínuo e consistente. Você pode 

aumentar a presença de avisos visuais e sinalização; competição em 

“Campeões de Saúde e Segurança” para garantir mais atenção no chão 

de fábrica e iniciar cada turno com “palestras em caixas de ferramentas”, 

lembrando-os de tópicos específicos de Saúde e Segurança ou fornecendo 

feedback sobre o desempenho passado ou o desempenho atual em 

relação aos objetivos estabelecidos. 

5. Lembre-se de que o ambiente de trabalho também contribui de forma 

crítica para a saúde e bem-estar geral de sua equipe. Coisas como 

iluminação; temperatura; os níveis de ruído e a qualidade do ar 

desempenham um papel e embora sua estratégia de gerenciamento de 



riscos existente seja suficiente durante tempos "normais", a pressão adicional 

de coisas como distanciamento social e horas extras pode alterar os 

parâmetros de sua estratégia de gerenciamento de riscos e, portanto, 

precisa de ser ajustada. 

 

A “Ethical Trade Initiative” publicou um guia muito útil para ajudar as instalações de 

produção a entender e gerenciar as horas de trabalho e as horas extras. Isso pode 

ser acessado através do seguinte link: 

https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/eti_working_hours_

guidance.pdf 
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