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Após 120 dias afastada das atividades profissionais, o retorno ao trabalho é momento de viver 
dois papéis de extrema importância para a mulher: o de mãe e o de profissional. Ainda que as 
homenageadas de ontem optem por não cumprir o tempo máximo da licença-maternidade, 
conciliar as duas funções não é visto como um bicho de sete cabeças por consultores de recursos 
humanos (RH) e pelas próprias mamães que vivem a situação. Ainda assim, Jacqueline Resch, 
diretora da Resch RH, alerta que as empresas precisam estar abertas e proporcionar um ambiente 
receptivo, demonstrando sensibilidade em relação à situação da profissional.  
 
"Não estou dizendo que as empresas devam ser paternalistas, mas, sim, que sejam conscientes 
quanto à nova fase e às novas preocupações da mulher que retorna da licença", explica.  
 
Independentemente da recepção na volta ao trabalho, Jacqueline acrescenta que a mulher 
também precisa se preparar internamente para o retorno. "É preciso que a mamãe defina os 
passos que dará, para retornar energizada. É importante pensar na profissão e também no bebê, 
conciliando os dois momentos. Há uma readaptação em tudo", destaca a diretora. 
 
Gláucia Guarany, coordenadora de pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida (UVA), no 
Rio de Janeiro, teve sua primeira filha em outubro do ano passado e conseguiu lidar com 
facilidade na volta às atividades, ainda que tenha tirado apenas três meses de licença.  
 
"Sinto falta de estar com a minha filha Aimée, mas a opção de ficar fora por apenas três meses foi 
minha, pois o cargo de coordenação exige maior dedicação. Trabalho nos três turnos. Pela manhã, 
ela fica com a minha mãe e, à tarde, sob cuidados da creche. Às vezes entro em contato para 
saber como ela está, mas trabalho tranqüilamente, pois sei que está em boas mãos", diz Gláucia. 
 
mães devem ser racionais ao lidar com o afastamento  
O fato de ser pedagoga ajudou Gláucia a canalizar melhor as emoções da maternidade. Ela diz 
que o lado racional da profissão faz com que sufoque qualquer chance de sofrer pelo afastamento 
imposto pela dupla jornada. "Sei como lidar com as emoções", afirma.  
 
Quem também não deixou que as emoções atrapalhassem o desempenho profissional foi a 
vendedora da loja Raffa"s Mamãe Bebê, Valeska de Azevedo Costa. "Na primeira gravidez, há oito 
anos, trabalhei até os nove meses de gestação e, quando retornei dos 120 dias de licença, deixei 
minha filha Júlia em uma creche. Nunca deixei que a maternidade dificultasse minhas vendas. 
Sempre vendi bem, ainda que o pensamento ficasse mais na creche. Só lamento o fato de não ter 
acompanhado a infância dela como queria, já que ela dormia ao chegar em casa", explica Valeska. 
 
Hoje, a vendedora está em sua segunda gravidez e já programou como será sua saída e seu 
retorno. "Desta vez ficarei cinco meses fora de atividade e não estou tão preocupada com a volta, 
pois já que sei como as coisas funcionarão", diz ela, sugerindo que os shoppings implantem 
creches para as funcionárias, principalmente por causa do trabalho nos finais de semana.  
 
"Tenho a facilidade de poder deixar minha filha com o pai, mas muitas não têm. Se houvesse 
creches, as funcionárias trabalhariam menos preocupadas e, conseqüentemente, dariam mais de 
si pelo trabalho", ressalta. 
 
É com essa visão sensível e compreensiva do novo momento da mulher que algumas empresas 
investem no bem-estar de suas funcionárias, ajudando a minimizar o impacto do retorno do 
tempo de licença-maternidade.  
 
Na Avon, que emprega cerca de 3 mil mulheres em seu quadro de funcionários, o Programa 
Qualidade de Vida abriga, entre outros benefícios, berçário, curso de gestantes, ginecologista e 



dica nutricional. A vice-presidente de RH da empresa, Sara Behmer, diz que o programa traduz a 
visão de negócios da Avon, que é a de ser a companhia que entende e satisfaz as necessidades de 
produtos, serviços e auto-realização das mulheres.  
 
O investimento em benefícios voltados para as funcionárias faz parte da política da empresa há 
mais de 30 anos. Sara explica que o berçário foi instalado em 1981, na fábrica de Interlagos, São 
Paulo, e que também há uma unidade no Centro de Distribuição de Osasco, abrigando um total de 
79 crianças de até dois anos de idade. "Além de promover o aleitamento materno, o berçário 
oferece acompanhamento e orientação médica, o que garante tranqüilidade para as mães 
funcionárias da Avon", diz a vice-presidente. 
 
Sobre o curso de gestantes, Sara explica que são palestras ministradas por pediatras, 
ginecologistas e outros profissionais da medicina, abordando temas como parto, aleitamento e 
cuidados infantis. Além disso, há uma médica ginecologista que atende no ambulatório das 
unidades da empresa, para consultas, orientações e exames preventivos. Às mamães com 
crianças no berçário, uma nutricionista as orienta para melhorar a alimentação dos seus filhos. 
 
Natura busca valorizar o relacionamento familiar  
 
A concorrente Natura também valoriza o relacionamento entre pais e filhos, em casa e no 
trabalho. Desde 1992, as unidades de Cajamar e Itapecerica da Serra, em São Paulo, possuem 
berçário, que atende, aproximadamente, 120 crianças de quatro meses a quatro anos de idade. 
"As funcionárias utilizam bastante o berçário, pois sabem que as crianças estão em um local 
seguro, onde terão tratamento e dedicação especiais. Assim elas podem trabalhar tranqüilas", 
ressalta Rosângela Brandão, gerente de relacionamento com o colaborador da Natura.  
 
Além da segurança e conforto proporcionados pelo benefício, as funcionárias podem adequar o 
seu horário de trabalho de acordo com o funcionamento do berçário. Rosângela explica que as 
funcionárias, além de contar com prioridade para trocar de turno, podem amamentar a criança 
quantas vezes for necessário.  
 
"O espaço é equipado com sala de amamentação, cozinha, refeitório, quartos e playground. Todas 
as crianças também recebem alimentação, banho e acompanhamento pedagógico", destaca a 
gerente, acrescentando que a Natura possibilita que os pais, avós e parentes também tenham 
acesso liberado ao berçário, para reforçar ainda mais o vínculo dessa criança com os familiares.  
 
Esse cuidado da empresa ao receber a funcionária que é mãe não deve ser negligenciado, 
segundo afirma Paulo César Guimarães, psicólogo e professor de pós-graduação da Faculdade 
Moraes Junior/Mackenzie. "Ainda que a mulher volte mais produtiva, mais madura e com outras 
concepções, é importante que os gestores estejam cientes de que esse retorno requer algumas 
facilitações, evitando o rompimento brusco da mãe com o bebê", diz ele.  
 
É o caso de Matilde Berna, gerente de transição de carreira da consultoria RightSaadFellipelli. Em 
sua segunda gravidez, desta vez ela poderá flexibilizar os horários para atender a necessidade de 
amamentação de seu filho.  
 
"Como hoje assumo um cargo gerencial na empresa, que exige muito do profissional, ficarei 
apenas trinta dias de licença, mas fiz um acordo e poderei dedicar-me às duas realidades: a de 
mãe e a de profissional. Organizei meu trabalho de modo que me permita não chegar tão cedo e 
não sair tão tarde. Como consegui lidar com essa situação na minha primeira gravidez, tenho 
plena consciência de que conseguirei novamente", afirma Matilde. 
 
 
 
 



Projeto prevê aumento da licença-maternidade  
 
As mamães poderão ficar mais tempo com seus bebês, caso o Projeto de Lei 281/2005, que 
amplia o tempo de licença-maternidade de quatro para seis meses, seja aprovado. Elaborado pela 
senadora Patrícia Saboya (PSB-CE), em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o 
projeto está em tramitação na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, ainda sem data 
prevista de votação. Após aprovação do Senado, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados 
para apreciação.  
 
De acordo com o texto do projeto e informações do site do Senado Federal, não será imposta a 
ampliação da licença. A adesão será voluntária e a empresa poderá deduzir 100% do gasto extra 
no Imposto de Renda. O objetivo do benefício é incentivar o empresariado a aceitar a proposta.  
 
Mesmo antes de ser votado, os municípios de Beberibe, Tamboril, Redenção e Varjota, no Ceará, 
já aderiram à ampliação, por meio de um decreto de lei municipal. Seguindo os mesmos passos, 
Vitória, no Espírito Santo, foi a primeira capital a adotar a ampliação da licença-maternidade. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2006, Carreiras, p. B-8. 
 


