
Banco de horas: como fazer uma implantação eficaz  
 
Imagine a seguinte situação: a empresa encontra-se em um período de vendas baixas e poucas 
encomendas, com os estoques altos e necessitando reduzir a produção, mas sabe de antemão que 
está para fechar um contrato de grande volume e, se demitir alguns empregados neste momento, 
terá que efetuar a recontratação daqui a alguns meses. Ou ainda, imagine a dificuldade 
enfrentada pelas empresas que operam em mercados sazonais, com grande demanda em 
determinada época do ano e baixa demanda em outras épocas.  
 
Em ambos os casos (que servem de parâmetro para muitos outros), a demissão do colaborador 
no período de baixa produção para posterior recontratação meses depois acaba por se tornar um 
péssimo negócio tanto para a empresa, que se vê obrigada a efetuar um gasto elevado com a 
rescisão do contrato dos trabalhadores ociosos, quanto para o empregado, que acaba por ficar um 
período desempregado amargando todas as mazelas que esta situação ocasiona.  
 
Para amenizar este problema e oferecer uma solução que contemplasse os interesses tanto de 
empregadores quanto de empregados é que a legislação trabalhista procurou evoluir e dar sua 
contribuição na solução deste que acaba por se tornar um entrave no planejamento do 
departamento de RH para adequar o total de empregos versus demanda de produção, o que 
resultou em um eficiente sistema de compensação de horas.  
 
A compensação de horas inicialmente prevista no artigo 59 da C.L.T. não contemplava a solução 
do problema, necessitando evoluir para se adequar a períodos de compensação mais longos. 
Assim é que surgiu, em 1.998, a Lei 9.601, cujo artigo 6º alterou a redação do § 2º do citado 
artigo 59 da C.L.T. e inseriu o § 3º, possibilitando a adoção de um mecanismo que acabou 
conhecido como Banco de Horas.  
 
E por que o nome Banco de Horas? Porque na prática funciona de modo parecido com um banco, 
onde em determinada época de produção aquecida depositamos uma "poupança", ou seja, as 
horas extras trabalhadas e não gozadas ou recebidas em dinheiro, para em outra época de fraca 
demanda e produção realizarmos os "saques", ou seja, o gozo destas horas extras trabalhadas em 
meses anteriores. Trata-se de um sistema de compensação de horas extras mais flexível, 
possibilitando à empresa adequar a jornada de trabalho dos empregados às suas necessidades de 
produção e demanda de serviços, evitando demissões ou pagamento de hora extra em dinheiro.  
 
Entretanto, para fazer uma implantação bem sucedida da compensação das horas extras pelo 
sistema de BANCO DE HORAS é necessário que o profissional de RH fique atento para os 
mecanismos exigidos por Lei, pois alguns requisitos básicos devem ser observados. Inicialmente, 
cabe informar que a adoção do sistema entre os colaboradores exige autorização por convenção 
ou acordo coletivo, o que trás a formalidade e segurança necessárias para a validade do acordado 
e, por conta da obrigatoriedade da participação dos sindicatos das diversas categorias 
profissionais, o sistema pode variar dependendo do que for negociado nas convenções ou acordos 
coletivos.  
 
Mas nem tudo pode ser negociado. Assim, todos os "créditos" e "débitos" de horas extras 
acumulados devem obrigatoriamente ser liquidados no período de um ano, recomeçando, após 
este prazo, um novo período de acumulação, formando-se um novo banco. Também há que se 
considerar que o limite de trabalho diário será sempre de 10 horas, podendo ser acumulada no 
banco apenas 2 horas extras diariamente.  
 
Quanto à forma de "resgatar" as horas extras depositadas no banco vale o que está firmado no 
acordo coletivo. Assim, as compensações podem ser efetuadas de várias formas, desde que 
previamente acordadas como, por exemplo, em folga semanal, em horas a menos por dia, em 
licença de trabalho remunerada ou em dias a mais nas férias a ser usada pelo empregado.  
 



Em todo caso, é importante esclarecer que as faltas do colaborador ao trabalho em dias que não 
estavam previamente agendados para compensação podem ser descontadas normalmente do 
salário, independente de haver "crédito" de horas favorável ao trabalhador.  
 
Por último, vale lembrar que quando da rescisão do contrato de trabalho, o eventual saldo 
positivo acumulado no banco de horas deverá ser pago como horas extras, em dinheiro e 
diretamente ao empregado, com o acréscimo previsto na convenção ou acordo coletivo, que não 
poderá ser inferior a 50 % da hora normal.  
 
De fato, a implantação de um acordo de compensação das horas extras nos moldes do BANCO DE 
HORAS, desde que elaborado com os cuidados acima elencados e a luz da legislação que rege o 
assunto, acaba por se transformar em um valioso instrumento à disposição do profissional de RH 
para a adequação da capacidade produtiva em face da demanda, evitando demissões 
desnecessárias, pagamento de horas extras em dinheiro e possibilitando ao colaborador participar 
ativamente da realidade da empresa, além da dar-lhe a oportunidade de desfrutar em 
determinadas épocas de um período maior de convívio com a família ou de lazer pessoal.  
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