
Você sabe como calcular as 
horas extras  de seus 

funcionários de acordo com as 
mudanças da Reforma 

Trabalhista? 
 



Atualmente, o colaborador com carteira 
assinada precisa cumprir uma jornada de 
trabalho de 8 horas diárias, totalizando 44 

horas semanais. 
 

Ele poderá atuar por mais 2 horas por dia e 
até 10 horas por semana.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Há exceções para algumas categorias. 
 
 



As novas medidas permitem a contratação de funcionários para 
jornadas de até 12 horas por dia. Sendo que é obrigatório o 
espaçamento de 36 horas entre uma jornada e outra. 
 
A empresa não poderá exigir que o colaborador se divida em 
jornadas 8 e/ou 12 horas. O expediente deverá adotar apenas um 
dos dois sistemas e deverá ser acordado entre empregado e 
empregador. 
 



Agora que você já sabe sobre as alterações da reforma em 
relação as horas extras, mostraremos como calcular. 

Primeiramente, ache o valor do salário por hora  de 
seu colaborador, dividindo o salário mensal pela 

quantidade de horas trabalhadas no mês, ou seja, 
220 horas no caso de uma jornada de 44 horas 

semanais. 
 
 

Após descobrir o valor do salário-hora, deverá ser 
acrescido de, pelo menos, 50%. O número obtido 

aqui, será o valor da hora extra.  
 
 
 
 

O percentual adicional pode variar de acordo com a categoria.  
Consulte o sindicato correspondente. 



Neste caso, a remuneração deverá ser 
100% do valor da hora de trabalho 

comum, isto é, o valor recebido por este 
período será dobrado, podendo ter 

variação de acordo com o sindicato.  
 

E quando a hora extra ocorre em domingos e feriados? 
 
 



Veja alguns exemplos: 

  

O salário do funcionário é de R$ 2.200 reais por mês e sua jornada é de 220 horas 
mensais. Sendo assim, seu salário-hora equivale a R$ 10. 

  

 

• Para calcular a hora extra, adiona-se 50% deste valor.  

Então temos:  

 

10 + 50% = 15 reais.  

   

• No caso de horas extras aos domingos e feriados,  

temos: 

 

10 + 100% = 20 reais. 



Agora que você sabe como calcular horas extras, criamos uma planilha 
para te auxiliar e deixar esse processo mais fácil e rápido! 

Baixe aqui! 

https://www.controllerplus.com.br/wp-content/uploads/2018/11/CálculoHorasExtras.xlsx


Precisa de mais soluções para gestão de pessoas? 
 
O                  é uma forma descomplicada de gerenciar seus 
colaboradores. 
Trabalhe em nuvem, com confiança, praticidade e segurança. 
 

Tenha o controle de seus funcionários em todos os estágios legais e gerenciais, desde a 
admissão, transporte, férias, faltas, folha de pagamento e outros, até a rescisão contratual. 

  
Totalmente atualizado para atender as exigências do eSocial. 

Para saber mais, acesse: https://www.controllerplus.com.br/cincorh/ 

https://www.controllerplus.com.br/cincorh/
https://www.controllerplus.com.br/cincorh/


Acesse nosso site: www.controllerplus.com.br 

http://www.controllerplus.com.br/

