
Setor bancário na Espanha equilibra trabalho e descanso 
 
Quando se fala de conciliação no setor bancário logo vêm à mente as dez medidas de êxito 
que conseguiram situar as entidades financeiras nos primeiros lugares do ranking das 
empresas que mais agradam seus funcionários. Seguro de vida, plano de aposentadoria, 
seguro contra acidentes, ticket ou serviço de restaurante subvencionado, calendário flexível de 
férias, assistência médica para familiares diretos, horário de trabalho flexível, assessoria 
profissional e licença acima da estabelecida pela lei, são aspectos nos quais o setor mostra 
superioridade de 46 a 15 pontos acima dos outros setores. É o que diz relatório elaborado pela 
Fundação Alares, em colaboração com o Centro Internacional de Trabalho e Família do IESE.  
 
São todos esses aspectos que têm contribuído não só para reduzir as faltas, mas também para 
que os índices de rotatividade (entrada e saída de profissionais) sejam os mais baixos no 
panorama empresarial. Na Caja Madrid essa percentagem é de 0,6%; na La Caixa, de 0,44%, 
na Caixa Galicia, de 0,92%, na Banesto, de 1,52%, e no Banco Pastor, de 2,25%.  
 
O ano de 2005 foi um divisor de águas em matéria de conciliação no setor bancário espanhol. 
Embora esse tenha sido tradicionalmente um dos aspectos mais cuidados, foi há três anos que 
o Santander, o Banesto, o BBVA, o Banco Popular e o Banco Sabadell chegaram a um acordo 
com seus representantes sindicais sobre medidas de conciliação da vida familiar e profissional.  
 
O certo é que entidades como o banco Santander assinaram o Plano de Igualdade em outubro 
de 2007. Assim, em 2007, cerca de 62% das pessoas que passaram a integrar os quadros do 
banco La Caixa são mulheres: mais de dez mil mulheres trabalham na entidade, o que 
representa cerca de 43% do total de funcionários; e em Kutxa, as mulheres representam 52% 
do quadro, 42% do total de diretores da sucursal e três dos 17 membros da comissão de 
direção.  
 
Por outro lado, o interesse e a motivação que essas medidas despertam nos funcionários são 
outros fatores que, em geral, têm animado os bancos e as caixas econômicas a criarem 
medidas personalizadas para os funcionários. A gravidez, a maternidade, a paternidade, os 
cuidados familiares e a violência sexual são os aspectos aos quais prestam mais atenção.  
 
De fato, quase todas as entidades ampliam ou facilitam o cuidado do recém-nascido. Assim, o 
Banco Pastor oferece a possibilidade de substituição das horas de amamentação por uma 
licença remunerada de 12 dias úteis após o descanso maternal. No Barclays, se abona a 
totalidade do salário durante a redução da jornada quando a funcionária solicita esse tempo 
para cuidar do bebê e até que cumpra um ano desde o nascimento ou da adoção.  
 
Outra medida que facilita o cuidado dos bebês é a do Banco Popular, que contempla a 
ampliação do período de férias até 31 de março do ano seguinte ao nascimento; e um dos 
pontos de compromisso interno do Bancaja é não convocar os funcionários a ações formativas 
em férias escolares.  
 
Também tomam cuidado especial para que as mães trabalhem perto de suas casas: o Banco 
Sabadell especifica que, sempre que possível e a pedido da funcionária grávida, a empresa 
facilitará a transferência temporária para um centro de trabalho próximo do domicílio. O Caja 
Madrid estuda a adoção de um programa similar e, entre outras facilidades, oferece atividades 
subvencionadas para os filhos dos funcionários durante os períodos de férias escolares.  
 
A melhora da qualidade de vida do funcionário vai além das políticas que facilitam o cuidado 
dos filhos e familiares. É o caso do BBVA, que no ano passado lançou o programa "Qualidade 
de Vida", um projeto baseado em cinco princípios básicos. O primeiro deles tem que ver com o 
tempo. Nesse departamento cabem iniciativas como um modelo de reuniões para todo o grupo 
no qual se limita a duas horas o tempo máximo de duração e nunca se estende além das 17 
horas; ou o apagar das luzes simultâneo nos mais de 47 prédios centrais na Espanha.  
 
O Banesto também desejou contribuir para facilitar o ócio de seus funcionários com uma 
medida mais concreta: a Excedência Flexleave. Dirigido aos funcionários na ativa com mais de 



cinco anos de empresa para cursar estudos de pós-graduação que estão vinculados com o 
desenvolvimento profissional do indivíduo no banco ou para prestar serviço voluntário em 
alguma ONG reconhecida. O tempo máximo para desfrutar dessa excedência é de um ano.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 jun. 2008, Vida Executiva, p. C11. 


