


Enquete 

BANCO DE HORAS e 

HORÁRIO FLEXÍVEL 

Oferecer trabalho flexível é um recurso utilizado por grande parte das boas 
empresas para reter talentos, melhorar a qualidade de vida do funcionário e 
facilitar o cumprimento das metas organizacionais. Esta enquete tem como 
objetivo mostrar como o carioca utiliza o horário flexível, o banco de horas e o que 
ele pensa a este respeito. 

Setembro 2013 



PERFIL GERAL DOS ENTREVISTADOS 



 
 
DATA E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO: 
 

Enquete realizada no dia 12 de setembro de 2013 no período compreendido 
entre 10 horas e 15 horas, nas principais ruas do Centro do Rio de Janeiro. 

  
TOTAL DE RESPONDENTES: 

 
Foram entrevistadas 347 pessoas. 
 

 
INSTRUMENTO DE PESQUISA: 
  

Questionário contendo 12 questões fechadas. 
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Faixa Etária 

Até 25 anos

De 26 a 30 anos

De 31 a 45 anos

De 46 a 50 anos

Acima de 51 anos
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Nível Hierárquico 

Diretoria

Gerência / Chefia

Média gerência / chefia

Operacional



PERFIL GERAL DOS OPERACIONAIS 
PRINCIPAIS USUÁRIOS DA FLEXIBILIDADE E BANCO DE HORAS 



HOMENS 
66% 

MULHERES 
34% 

GÊNERO 



ATÉ 25 ANOS 
26% 

26 A 30 ANOS 
27% 

31 A 45 ANOS 
34% 

ACIMA DE 46 
ANOS 
13% 

FAIXA ETÁRIA 



 Na sua empresa tem algum tipo de FLEXIBILIDADE em relação ao 
horário de trabalho? 

SIM 
67% 

NÃO 
33% 



 Na sua empresa tem BANCO DE HORAS ? 

SIM 
54% 

NÃO 
46% 



42% 

29% 

28% 

1% 

Normalmente, quem administra/controla a flexibilidade de 
horário em sua empresa?  

A empresa, através do ponto

A gerência / chefia

Você mesmo(a), controlando e
indicando as horas que faz

Não há controle



17% 

19% 

61% 

3% 

Normalmente, você utiliza da flexibilidade em que 
momento?  

No horário de entrada do
trabalho

No horário de saída do
trabalho

Tanto faz (entrada ou saída)

Não utiliza



18% 

48% 

22% 

12% 

Em que dia da semana você prefere usar a flexibilidade de 
horário? 

Na segunda-feira

Na sexta-feira

Nos dias do meio da semana
(terça, quarta ou quinta-feira)

Indiferente



18% 

61% 

5% 
5% 6% 5% 

Em que dia da semana você prefere usar o banco de horas? 

Na segunda-feira

Na sexta-feira

Nos dias do meio da semana
(terça, quarta ou quinta-feira)

Empresa decide

Não utiliza o banco de horas.

Indiferente



65% 

27% 

8% 

Normalmente, a compensação do BANCO DE HORAS em 
sua empresa ocorre... 

Quando a empresa quer /
precisa

Quando você quer

Nunca



12% 

70% 

12% 
6% 

A sua empresa faz a compensação ou pagamento das horas 
acumuladas no BANCO de HORAS de que forma ? 

Minha empresa não faz
compensação e nem paga as horas
acumuladas

Para cada hora trabalhada, uma
hora compensada

Por cada hora trabalhada, cumpre o
critério estabelecido pelo sindicato
profissional.

Por cada hora trabalhada, uma hora
e meia compensada ou duas horas
compensadas em caso de domingos
e feriados.



14% 

24% 

54% 

5% 3% 

Em que situações você costuma recorrer ao BANCO de 
HORAS ? 

Para atender as demandas
familiares (coisa para fazer em
casa)

Para descansar

Para resolver problemas
particulares (ex: cuidar da
saúde...)

Todas as opções

Não usa ou não faz



CURIOSIDADES E COMENTÁRIOS OUVIDOS NA COLETA DE DADOS 
 

• A empresa acumula as horas e não libera para uso do funcionário. 
• As empresas deveriam utilizar o banco de horas com mais intensidade. 
• A empresa deveria dar liberdade para o funcionário fazer seu banco de 

horas. 
• As empresas deveriam pagar mais pelo banco de horas. 
• Já foi melhor. Hoje tem algumas restrições. Por exemplo: a empresa não 

deixa compensar em determinados horários. 
• Na minha empresa é uma bagunça. Fazemos o que queremos. 
• Sou muito a favor do banco de horas. 
• Não é usado de forma justa. 
• Na minha empresa não há controle nem pelo funcionário nem pela 

empresa. 
• Nós não sabemos como funciona. Nunca nos explicaram. 
• Os sindicatos deveriam verificar melhor a questão do banco de horas nas 

empresas. 
• Alguns empresas acumulam infinitamente as horas. Não informam e nem 

liberam a compensação.  



CURIOSIDADES E COMENTÁRIOS OUVIDOS NA COLETA DE DADOS 
 

• Consigo flexibilidade quando é para chegar mais tarde. Porém, nunca 
consigo sair mais cedo. 

• Quando fico até mais tarde, as horas nunca vão para o banco (é algo meio 
que informal). 

• Na minha empresa, após o terceiro mês, o banco de horas zera. O incrível é 
que a gente nunca  recebeu a compensação e nem sabe o que houve. 

• Eu faço o horário flexível orando. O pesquisador perguntou, como assim? 
Ela respondeu: orando a Deus para que o supervisor nunca apareça. Pois, se 
ele aparecer, eu nunca consigo sair mais cedo. 

• Por ocupar cargo de confiança e viajar muito, nunca consigo compensar 
minha horas. Acho injusto. 

• Na minha empresa não tem horário flexível, não tem banco de horas e nem 
recebo horas extras. 

• A maioria das empresas restringem a compensação aos horários de 
interesse delas, o que me deixa muito insatisfeito. 


