
Trata-se de proposta de Acordo Coletivo de Trabalho com o Grupo Alfa 

(Banco Alfa S/A, Banco Alfa de Investimento S/A e Financeira Alfa S/A), 

para regulamentação do regime de Teletrabalho aos empregados 

bancários e financiários, que, em resumo, prevê as seguintes condições: 

 

 Considera-se como regime de teletrabalho toda e qualquer 

prestação de serviços realizada remotamente, de forma 

preponderante ou não, fora das dependências das instituições 

financeiras, com a utilização de tecnologias da informação e 

comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho 

externo; 

 

 Fica facultado ao empregado a prerrogativa de comparecimento às 

dependências do Alfa em, no mínimo, 04 (quatro) vezes ao mês;  

 

 O estabelecimento do regime de teletrabalho, bem como seu 

retorno ao regime presencial (e vice-versa), deverá ter respeitada 

a antecedência mínima de 15 (quinze) dias e ser precedido de 

comunicação entre as partes;  

 

 O Alfa manterá o controle de jornada dos seus empregados em 

teletrabalho, por meio de Sistema Alternativo Eletrônico de Controle 

de Jornada, também reconhecido pelo Sindicato através do 

instrumento coletivo de trabalho;  

 

 O uso de equipamentos tecnológicos, assim como de softwares, de 

aplicativos, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet, 

pelo empregado, ainda que, em teletrabalho, não caracteriza 

regime de prontidão ou sobreaviso ou tempo à disposição do 

empregador;  

 

 O empregado em regime de teletrabalho tem direito à 

desconexão e deverá compatibilizar o exercício de suas atividades 

profissionais com os intervalos para refeição e os demais períodos de 

descanso, de forma que os desfrute por inteiro;  

 

 Deverá ser observado o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas 

para a convocação para participação em reuniões e outros eventos 



que exijam comparecimento às dependências do empregador ou a 

outro local por ele indicado;  

 

 O Grupo Alfa fornecerá notebook ou desktop, mouse, teclado 

independente e headset, ficando o empregado responsável pela 

guarda, conservação e devolução;  

 

 Sem prejuízo das condições anteriores, o Grupo concederá, 

mensalmente, ajuda de custo no valor de R$ 125,00 (cento e vinte 

e cinco reais), para que o empregado possa arcar com as despesas, 

que tiver para o teletrabalho, como pacote de dados (internet), 

energia elétrica, água e demais despesas para exercer sua atividade 

em teletrabalho; Essa ajuda de custo será devida exclusivamente 

para o empregado em regime de teletrabalho em mais de 50% 

(cinquenta por cento) da duração do trabalho mensal. 

 

 Há previsão para que o Grupo Alfa deverá promova orientação a 

todos os empregados no regime de teletrabalho sobre as medidas 

destinadas à prevenção de doenças e acidentes do trabalho, por 

meio físico ou digital ou treinamentos à distância, com as seguintes 

observações quanto ao ambiente de trabalho; equilíbrio vida 

pessoal e profissional; saúde emocional e ergonomia. Deverá 

também promover a orientação ao gestor do empregado em 

teletrabalho, por meio físico ou digital ou ainda com treinamentos à 

distância;  

 

 Serão aplicadas as mesmas regras para os benefícios como o auxílio 

refeição e alimentação, e de vale-transporte, previstas na 

Convenção Coletiva de Trabalho vigente da Categoria dos 

bancários e financiários aos empregados em regime de 

teletrabalho; 

 

 Está estabelecido que o Grupo Alfa acatará o pedido de alteração 

do regime de trabalho, quando apresentado por empregada que 

tenha sido vítima de violência doméstica;; 

 

 Por fim, há ainda o compromisso para que o Grupo Alfa facilite e 

apoie o acesso do Sindicato aos locais de trabalho e aos 



empregados, ainda que de forma virtual, para reuniões, campanhas 

de sindicalização, etc, mediante o ajuste com a direção do Alfa;  

 

 Vigência de 02 (dois) anos, a contar da assinatura do instrumento 

coletivo. 

 

 


