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O adicional por horas extras
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Trabalho como gerente de ven-
das de uma loja que possui 35
empregados. Comando 10 tra-
balhadores. Muitas vezes, te-
nho que trabalhar além das 8
horas de minha jornada, mas
não recebooadicional por hora

extraordinária. Tenho direito a
essa parcela? VITOR
Resposta: A regra geral é a de
que todo empregado tenha a
sua jornada laboral controlada.
Istoéumaconsequêncianatural
do poder de comando do em-
pregador, da sua superioridade
hierárquica na relação de em-
prego e da subordinação jurí-
dica do empregado ao seu
patrão.
Nessa linha, o patrão terá co-

mo efetuar o desconto no sa-
lário correspondente às horas
não trabalhadas ou como aferir
quais seriam aquelas que ex-
trapolarem a jornada regular,
comvistasaadimpliroadicional
por horas extraordinárias.

Somente na hipótese do
obreiro se encaixar na exceção
da jornadanãocontroladaéque
não haverá como pagar o alu-
dido adicional, mesmo que ele
labore acima do suposto limite
máximodajornadadetrabalho.
A CLT trata do tema no seu art.
62, incisos I e II.

O cargo
Interessa-nos aquela tratada no
caput, inciso II, que diz que não
sãoabrangidospeloregimepre-
visto no capítulo que cuida da
jornada controladade trabalho:
“I – (...); II - os gerentes, assim
considerados os exercentes de
cargos de gestão, aos quais se
equiparam, para efeito do dis-

posto neste artigo, os diretores
e chefes de departamento ou
filial”. No particular, pouco im-
porta a nomenclatura do cargo

de confiança exercido pelo em-
pregado, oponto essencial para
caracterizar a sua jornada como
não controlada seria a circuns-
tância dele exercer poderes de
gestão. Ou seja, deter poderes
de decisão final no âmbito da
empresa, podendo falar como
sefosseopatrão, jáqueaelesão
delegadas atribuições típicas do
empregador, cabendo-lhe re-
presentá-lo e deliberar sobre o
comando daquela filial da em-
presa como se fosse o próprio
patrão.
O simples fato do requerente

ocupar cargo de confiança e dis-
por de poder de comando na
empresa, inclusive sendo res-
ponsável peladireçãodeumnú-

O ponto essencial
para caracterizar a
jornada como não
controlada seria a
circunstância dele
de exercer poderes
de gestão

mero expressivo de emprega-
dos, não lhe inclui na referida
exceção.

Hierarquia
Comefeito, elepoderádeterpo-
der de comando sobre alguns
empregados, mas estar sujeito
às ordens emanadas de um ou-
troempregadonaempresa,que
sobre ele detém tal prerroga-
tiva, até mesmo de controlar a
sua jornada de trabalho.
Por tal motivo, se o seu tra-

balho ultrapassar o limite má-
ximo fixado em lei, fará jus a
receber o adicional relativo às
respectivas horas extraordiná-
rias, como é a situação do
interessado.

CURTAS

Gabrielli vai falar
sobre economia

O curso de economia da Uni-
facs realiza no próximo dia 12
o seminário “Caminhos e Pers-
pectivas para a Economia Baia-
na”.Oevento,queaconteceno
auditório do Campus Prof. Bar-
ros, na Paralela, é aberto ao
públicoe teráaparticipaçãodo
secretário estadual do Plane-
jamento, José Sérgio Gabrielli,
do presidente do Conselho Fe-
deral de Economia, Paulo Dan-
tas da Costa, do presidente do
Desenbahia, Vítor Lopes, e do
professordeeconomiaFernan-
do Pedrão. As inscrições serão
feitas no local.
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Gabrielli é
professor titular
licenciado da
Ufba

Sebrae-BA dá dicas
sobre ponto de venda

O Sebrae abordará no dia 18,
das 19h às 21h, o tema “Como
Arrumar o Ponto de Venda”. O
evento mostra como criar um
ambiente agradável, capaz de
manteroclienteeinfluenciarna
sua decisão de compra. Com
orientações práticas sobre co-
mo arrumar produtos na loja
para captar a atenção do con-
sumidor, o enfoque será sobre
como tornar o ponto de venda
convidativo. O valor da inscri-
ção é R$ 20 por pessoa. Os in-
teressados podem ligar para o
telefone 0800 570 0800 ou
acessar ba.sebrae.com.br.

Evento em SP aborda
atendimento a cliente

AZendesk, líderno fornecimen-
to de software em nuvem para
atendimento ao consumidor e
gerenciamento de chamadas,
realizanopróximodia11oZen-
desk Illuminate, eventoemque
empresas de diversos ramos
discutirão as melhores práticas
de atendimento ao consumi-
dor. Estão confirmados painéis
com executivos do Corinthians,
Totvs, BioRitmo, Oppa, Kanui,
SurveyMonkey e Nubank além
dodiretor-executivodoProcon,
AlexandreModonezi. O evento
acontece no, noWTC, na capital
paulista.

Boo-Box vai a fórum de inovação na Suíça

Marcos Gomes, fundador da
Boo-Box, a primeira empresa
brasileira de tecnologia para
publicidade e mídias sociais, é
oúnicoconvidadodasAméricas
para fazer palestra no9º Fórum
Suíço de Inovação, que acon-

tece no próximo dia 20 , na
cidade de Basileia. O executivo
foi convidado para falar aos
CEOs, líderes de opinião, repre-
sentantes de empresas, políti-
cos e estudantes que partici-
parão do evento europeu.

Marcos Gomes vai
falar aos CEOs,
líderes de opinião,
representantes de
empresas, políticos
e estudantes

Ucsal promove Semana de Música na Lapa

O curso de Licenciatura emMú-
sica da Universidade Católica
do Salvador promove entre os
dias 18 e 20 a Semana de Mú-
sica da Ucsal, que tem como
objetivo discutir a formação
profissional do educador mu-

sical na atualidade a partir de
diversos temas. O evento será
realizado no Auditório do Cam-
pus da Lapa. Os interessados
devemenviarnomecompletoe
nome da instituição para: mu-
sica.ucsal@gmail.com.

O seminário de
música tem como
objetivo discutir a
formação do
educador musical
na atualidade

SATISFAÇÃO Especialistas falam da necessidade de o colaborador
exercer a função que satisfaz sua expectativa e ser reconhecido

Motivação do trabalhador
é patrimônio dosmais
valiosos para umaempresa
SALETE MASO

Fundamental para obter suces-
sonavidaprofissionalepessoal,
amotivação é umdos principais
ativos que um colaborador ou
empresa podem cultivar no am-
biente corporativo. Ao contrário
do que muita gente imagina, a
motivação não é apenas um
processo interno, que depende
da vontade de cada indivíduo.
As ações externas têm partici-
pação significativa em como as
pessoas reagem.
No ambiente de trabalho fa-

tores como clima organizacio-
nal, salário não compatível com
a função, brigas no mundo cor-
porativo e falta de reconheci-
mentoporpartedos líderes cau-
sam situações que desestimu-
lam a motivação.
SegundoEduardoGandarela,

coordenadordocursodeGestão
Comercial da Unifacs, motiva-
ção é a chave do autodesem-
penho. "Precisamos ser diferen-
tes e a motivação é a energia
aplicada para se alcançar uma
meta e se movimentar", expli-
ca. A falta dela gera colabora-
dores desconectados comasne-
cessidades da organização, po-
dendo resultar em índices ne-
gativos,afetandotodaaequipe,
por tabela.
Ao relatar os resultados de

algumas pesquisas, Cezar Al-
meida, diretor na Bahia da As-
sociação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-BA), explica
que quando as pessoas estão
engajadas, apresentam até
202% mais produtividade. Cui-

dar das pessoas gera mais re-
tornoparaosnegócios.Umven-
dedor engajado rende 48%
mais. Pessoas engajadas faltam
2,7 dias e as não engajadas fal-
tam 6,2 dias por ano. "O de-
sengajamento provoca nelas
doença", completa Cesar. Este
obstáculo afeta 72,4% dos pro-
fissionais brasileiros que dizem
não estar felizes no trabalho.

Consultores revelam que o ges-
tor ou os líderes diretos influen-
ciam de forma significativa em
como a motivação se revela.

Harmonia
Almeida diz que uma das pri-
meiras amostras de um clima
organizacional ruim são os con-
flitos. “As pessoas acreditam
que num local é bom trabalhar

quando elas gostam das pes-
soas que trabalham com elas.
Então, tem que se buscar har-
monizar estas relações”, expli-
ca. ”Outra situação é o feed-
back: é muito importante que o
gestor passe feedback para a
sua equipe constantemente”.
Para a psicóloga Ângela San-

tiago, vários fatores podem es-
timular a motivação no local de

trabalho.Umdosprimeirospas-
sos é identificar se a pessoa está
exercendo uma atividade na
qual ela se expressa na suas
qualidades humanas. “Além de
ter o reconhecimento profissio-
nal, quer seja do lider ou do
colega, ter as condições técnicas
e ambientais propícias para que
este indivíduo possa desenvol-
ver o seu trabalho sem muito

desgaste é um fator relevante
para gerar bem-estar”, comple-
ta Ângela.
SegundoCezar, “para facilitar

o processo interno, é muito im-
portante o profissional alinhar
os seusobjetivos pessoais e pro-
fissionais. A vida não é segre-
gada, tudo faz parte”. Ele disse
quecabeacadaumbuscaroque
o completa e o faz feliz.

Lúcio Távora / Ag. A TARDE

Eduardo Gandarela: “Motivação é a chave do autodesempenho”
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“Ter o
reconhecimento
profissional, do
líder ou colega de
trabalho, é um fator
relevante para
gerar bem-estar
no indivíduo”

ÂNGELA SANTIAGO, psicóloga

“É muito
importante o
profissional alinhar
os seus objetivos
pessoais e
profissionais. A
vida não é
segregada“

CEZAR ALMEIDA, da ABRH-BA

FATORES DE BEM-ESTAR NO
AMBIENTE DE TRABALHO

SALÁRIO O fator financeiro é
importante para que a pessoa
se sinta reconhecida dentro
do trabalho. Quando se fala
em trabalho operacional, o
fator financeiro gera mais
resultados. Têm peso maior
os serviços que exigem mais
envolvimento intelectual e
outros fatores, como
ambiente de trabalho, a razão
de ser e o orgulho

LIDERANÇA Compreender e
admitir que existe um
problema é o primeiro passo
para a solução. O líder recebe
uma pressão por resultados e
ao mesmo tempo tem que
cuidar das pessoas. É
importante que as
companhias cuidem da
liderança direta

SEGURANÇA Estar na zona de
conforto, sentindo-se seguro,
é dominar algum
conhecimento ou atividade. E
já se tem o controle e o
resultado conhecidos. Sair da
zona de conforto pode trazer
realização com algo diferente.
O primeiro passo é observar
quais são as áreas que você
mais se identifica e buscar
ampliar um pouco mais esta
área. Estimular alguns
profissionais a trocar de
função pode ser interessante
dentro da empresa, porém
requer planejamento e
cuidado

SEJA FELIZ Busque praticar
atividades que te façam feliz


