
HAPPY FRIDAY
Você sabia que às sextas-feiras você pode sair uma 
hora mais cedo? Para isso fazemos compensações de 
15 minutos de segunda a quinta. Assim você tem a 
possibilidade de aproveitar esse tempo para dedicar-se 
a sua vida pessoal, ao lazer e à família!

HORÁRIO FLEXÍVEL
Você pode escolher seu horário de entrada e 
saída desde que cumpra a carga horária de 8 
horas e 15 minutos, de segunda a quinta, e de 7 
horas às sextas-feiras, da seguinte forma:

• 8h às 17h15

• 9h às 18h15

• 10h às 19h15

DAY OFF ANIVERSÁRIO
A Alelo concede 1 day o� de 
aniversário para que você possa 
aproveitar sua data. Ele deve ser 
utilizado durante o mês do 
aniversário, e a folga deve ser 
combinada com seu gestor.

Caso o aniversário aconteça durante 
o período de férias, fins de semana ou 
feriados, o colaborador não terá 
direito ao day o�.

BANCO DE HORAS
Quem realiza a marcação de ponto eletrônico é 
elegível ao banco de horas. As horas podem ser 
utilizadas para folgas e pontes de feriados, desde 
que combinado previamente com seu gestor.

As horas adicionais são incluídas no banco, com um 
limite de duas horas diárias. O banco possui 
validade de um ano.

PLANEJAMENTO DE FÉRIAS
Planeje suas férias com antecedência!

Acesse a ferramenta de excelência operacional da 
Elopar e faça a solicitação com pelo menos 45 dias 
de antecedência do início delas.

Elas podem ser tiradas em cinco formatos:

• 30 dias de descanso

• 15 dias de descanso + 15 dias em outra data

• 20 dias de descanso + 10 dias de abono 
pecuniário

• 10 dias de descanso + 20 em outra data

• 20 dias de descanso + 10 em outra data

DICAS PARA O USO DO 
WHATSAPP
Hoje o WhatsApp também é usado como 
uma ferramenta de trabalho. Confira 
algumas dicas para sua utilização:

Dica importante: evite agendar reuniões na 
sexta-feira após as 16h. 

Dica importante: combine seu 
horário de entrada e saída com seu 
gestor. Aproveite!

Dica importante: utilize o banco de 
horas quando tiver necessidade.

1. Você pode criar grupos da sua área e agilizar a 
comunicação entre os membros da equipe, porém garanta 
a inclusão de todos os membros do time no grupo. Além 
disso, preocupe-se em enviar mensagens relevantes para 
todo o grupo.

2. Estamos conectados à internet 24h por dia, porém 
entenda que essa disponibilidade não significa uma 
jornada de trabalho estendida. O horário de folga do 
colaborador deve ser respeitado, no entanto, demandas 
específicas podem ser solicitadas. Alinhe com seu gestor 
como essas demandas devem ser tratadas.

3. Nenhum funcionário é obrigado a instalar o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo no seu aparelho pessoal. Por isso a 
Alelo oferece celulares corporativos para a equipe de vendas e para posições de liderança.

4. É difícil restringir o uso do WhatsApp a assuntos de trabalho, porém recomendamos o bom senso para garantir que 
nenhuma mensagem seja ofensiva ao público do grupo. Política, religião e futebol são assuntos que não têm espaço 
no WhatsApp corporativo.

5. Os assuntos corporativos devem ser mantidos na esfera corporativa – compartilhar o conteúdo disponível no grupo 
pode se tornar um problema grave. Saiba filtrar as mensagens no aplicativo e jamais trate de dados sigilosos da Alelo.

Investir no equilíbrio pessoal e profissional dos nossos 
profissionais faz parte do compromisso da Alelo!

O Programa Viver Bem está 
presente no seu dia a dia e pode 
ajudar você a equilibrar sua vida 
pessoal e o seu trabalho.
Confira nossas práticas e políticas 
abaixo e coloque-as em prática.


