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Mulher, mãe e desempregada
Clique aqui para ver a notícia no site

Trabalhadoras com filhos pequenos têm mais dificuldade de conseguir ou manter emprego. Boa parte é
despedida até dois anos após a licença. Não fui chamada após uma entrevista de emprego porque tinha
uma criança com menos de 5 anos. Disseram que era regra da empresa não contratar mãe com filhos
pequenos" Núbia Rocha, mãe de dois filhos e à espera do terceiro Se engravidar ainda é tabu numa
sociedade desigual, em que a licença-maternidade é vista por empregadores como ônus de contratar
mulheres, a situação não melhora após o nascimento da criança e o período de afastamento, seja para
se manter no emprego, seja para conseguir um. De acordo com estudo da consultoria Robert Half, 27%
das trabalhadoras têm dificuldade de reassumir as antigas atividades quando voltam da licença. É ainda
mais alarmante o resultado de pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), feita com 247 mil mulheres
de 25 a 35 anos, que mostrou que metade das que se tornaram mães perderam o emprego até dois anos
depois da licença-maternidade. O Brasil tem 12,7 milhões de desempregados segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, de acordo com levantamento da SPC Brasil, a maior parte
das pessoas nessa situação são mulheres com média de 35 anos (59%) e com filhos (58%). "Em
entrevistas de emprego, o clima muda quando menciono minha filha. Passam a me olhar de forma
diferente, aí falam que vão entrar em contato, mas nunca ligam" Milena Gabriela de Jesus,
desempregada À espera da terceira filha, Núbia Rocha, 33, é mãe de Benjamim, 7, e Isabella, 3. Ela
engrossa os números de desemprego feminino. Administradora e estudante de pedagogia, trabalhou
como secretária, auxiliar administrativa, assistente técnica e monitora escolar. No fim de 2015, se mudou
para Goiânia, onde conseguiu serviço com facilidade. O retorno a Brasília, porém, foi difícil. “Voltei em
maio de 2017, não fui chamada após entrevista de emprego porque tinha uma criança com menos de 5
anos. Disseram que era regra da empresa não contratar mãe com filhos pequenos”, conta. “Eu me senti
revoltada e ofendida por saber que ainda existe este tipo de tratamento no nosso país”, relata. Núbia
estuda para concursos e faz artesanato. Ela tem apoio do marido, que sustenta a casa. "Há profissionais
que foram demitidas durante a licença-maternidade e que não processaram a empresa para se manterem
no mercado. Entre as que gozaram do período de afastamento, muitas acabam sendo dispensadas"
Liliane Rocha, autora do livro Como ser um líder inclusivo No entanto, não é raridade encontrar mulheres
com filhos que param de receber assistência do cônjuge, que acaba por se ausentar também como pai.
Francine Rosa, 41 anos, foi estimulada pelo ex-companheiro, com quem teve união estável durante seis
anos, a parar de trabalhar para cuidar do filho, Heitor, 4. Por causa disso, deixou o emprego como
supervisora de atendimento num grande colégio. O pai da criança trabalhava fora do país e ficava em
ponte aérea constante. “Ele mandava dinheiro todo mês”, conta ela, que também tem uma filha de 22
anos. Os problemas começaram quando isso parou: aos poucos, ele diminuiu a quantia enviada até
interromper o suporte financeiro completamente e até cessar a participação na vida do menino. “Tem dois
anos que ele não tem contato com o filho”, diz. Apesar de ter muitas experiências profissionais, Francine
não consegue emprego. Sem renda, teve de sair do apartamento em que morava de aluguel e vender
tudo (incluindo carro e móveis) para se manter. Hoje, mora de favor na varanda da casa da irmã. “Teve
momentos que só tive arroz e tomate para dar para o meu filho. E não tinha grana nem para comprar o
uniforme dele, que estuda num jardim de infância público.” Nenhuma dificuldade tira dela a alegria e o
orgulho de ser mãe, nem a vontade de batalhar para mudar de vida. “Vendo docinhos , mas, às vezes,
não tenho nem como comprar os ingredientes. E estou aceitando ser babá ou cozinheira”. Para Francine,
o período longe do mercado de trabalho e a idade do filho são os grandes empecilhos na busca por
recolocação. Ela entrou na Justiça contra o ex-companheiro, que hoje vive em Uberlândia, a fim de
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receber pensão, mas o processo ainda não foi finalizado. "As mulheres acabam sendo penalizadas por
serem mães" Tânia Fontenele, pesquisadora de gênero Tivemos avanços? Há 160 anos, 129 mulheres
morreram queimadas em uma fábrica têxtil em Nova York ao exigirem licença-maternidade e jornada de
trabalho menor. O episódio deu origem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na quinta-feira (8). De
acordo com Liliane Rocha, autora do livro Como ser um líder inclusivo e diretora-executiva da consultoria
em diversidade Gestão Kairós, é triste saber que nem tanto mudou desde então. “Há profissionais que
foram demitidas durante a licença-maternidade e que não processaram a empresa para se manterem no
mercado. Entre as que gozaram do período de afastamento, na maior parte dos casos, o posto delas não
está mais lá quando voltam, então acabam sendo dispensadas”, lamenta a mestre em políticas públicas.
“São poucas as que chegam no topo da carreira. Um dos motivos é que, quando voltam ao trabalho após
a gravidez, em vez de ascenderem, se mantêm no mesmo cargo”, explica Tânia Fontenele, pesquisadora
de gênero da Universidade de Brasília (UnB) e do Instituto de Pesquisa Aplicada da Mulher (Ipam). “As
mulheres acabam sendo penalizadas por serem mães”, analisa a historiadora social. “E uma vez que
ficam desempregadas e passam a procurar serviço, se deparam com um olhar discriminatório de que,
com filho pequeno, não conseguirão se dedicar à empresa”, completa Liliane Rocha, que tem MBA
executivo em sustentabilidade e é especialista em gestão responsável para sustentabilidade. Essa é a
barreira que Milena Gabriela de Jesus encontra no mercado de trabalho. Com 18 anos e uma filha de 3
para criar, luta para conseguir emprego. “Eu tento há muito tempo, então, penso que isso tem relação
com o fato de eu ser mãe”, afirma. Nas entrevistas de emprego, Milena percebe mudança no clima
quando menciona a filha. “Passam a me olhar de forma diferente, aí falam que vão entrar em contato,
mas nunca ligam”, relata. Gestora de Soluções Corporativas do Instituto Fenasbac (Federação Nacional
de Associação dos Servidores do Banco Central), Isabel Herminia Egler cita três dificuldades principais
que impedem trabalhadoras de conseguir emprego após a gestação. A primeira é a resistência das
empresas com pessoas do sexo feminino em geral. “As organizações associam mulheres a gravidez,
licença-maternidade e filhos pequenos, ou seja, fatores que levam a afastamentos e diminuição da
produtividade. Mas não é necessariamente isso que acontece”, defende. De acordo com Isabel, graduada
em matemática e física, o segundo desafio é a falta de políticas públicas que garantam pré-escola de
qualidade. “Se não há creches, as mães não têm com quem deixar os filhos. E sabemos que grande parte
da população não tem renda para pagar uma instituição”, diz. Vida doméstica Outro impedimento é a
resistência psicológica da própria mulher. “Muitas vezes, ela vai trabalhar com sentimento de culpa e isso
traz prejuízo ao desempenho e ao estado psicológico”, acrescenta. Todos esses problemas geram uma
terceira questão, de saúde pública: a gravidez tardia. Pós-graduada em RH e condução de processos
grupais, Isabel observa que muitas mulheres estão tendo filhos mais tarde devido à busca por
estabilidade. “Algumas entram em uma gestação perigosa, em idade avançada, porque, antes de terem
uma criança, têm de construir uma situação social que permita ter condições de deixar os filhos em
lugares apropriados”, afirma. Tudo isso enquanto pais não passam pelo mesmo problema, porque a maior
parte das sociedades associa o cuidado com a prole ao sexo feminino, o que resulta em muitos
progenitores ausentes. Por isso, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a divisão de
tarefas domésticas como meta para alcançar igualdade de gênero. A mudança deve começar na criação
dos filhos. “Quando se dá uma boneca para uma menina e não para um menino, você determina de quem
será a tarefa”, afirma Tânia Fontenele, especialista em políticas públicas e gênero. A extensão da licença-
paternidade e ministrar treinamentos sobre diversidade para gestores e empregadores estão entre outros
passos importantes. Mestre em psicologia social, do trabalho e das organizações, ela cita ainda
campanhas de conscientização como iniciativas relevantes. “Essa discussão vem desde a década de
1950, mostrando o quanto é difícil quebrar o patriarcado. Temos que discutir a questão da emancipação
feminina. Uma sociedade justa tem igualdade entre homens e mulheres”, destaca. O que dizem as leis?
Confira o que a legislação trabalhista garante às mulheres grávidas:* » A empresa não pode pedir
atestado para comprovação de esterilidade ou gravidez no processo de admissão. » Estar grávida não
pode ser motivo para demissão ou não contratação. » Há estabilidade no emprego de cinco meses após
o parto. » A licença-maternidade obrigatória é de 120 dias (quatro meses). » Se a trabalhadora for
demitida e estiver grávida, mesmo que não tivesse conhecimento, tem direito à reintegração ou à
indenização. » Para possibilitar o acompanhamento médico pré-natal, a mãe tem direito à dispensa do
trabalho pelo menos para seis consultas e exames. » Mães podem fazer duas pausas de meia hora para
amamentar até que os filhos completem seis meses. » Em caso de aborto não intencional, a mulher tem
direito a duas semanas de repouso remunerado. » A empresa deve pagar auxílio-creche ou fornecer

      



espaço adequado para que as crianças fiquem; autônomas que contribuem com o INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) também têm direito a auxílio-creche. » A adoção dá direito à licença proporcional à
idade da criança. Fonte: Alessandro Costa Em ação! Sete passos para a inclusão Levantamento da Right
Management listou metas a serem adotadas por empresas. Os CEOs são as pessoas que podem fazer
mais diferença. 1. Se modificar primeiro O gestor deve acreditar na necessidade de mudança autêntica.
2. A liderança deverá ter a posse, não delegar Quem comanda deve crer no projeto e apoiá-lo, não
simplesmente entregar para outra pessoa comandar. 3. Perguntar “por que não”? Não diga “ela não tem
experiência”; questione “o que precisamos para fazer funcionar?” 4. Contratar pessoas que valorizam
pessoas Isso otimizará o processo. 5. Promover uma cultura de inclusão consciente Não basta criar
programas. A responsabilidade deve estar com a alta liderança, mas o RH pode ajudar com treinamentos.
6. Ser explícito: mulheres onde e quando? O simples aumento da participação feminina não mudará as
coisas. Mulheres devem ser representadas em cada unidade de negócios. 7. Ser responsável Estabeleça
metas mensuráveis. Palavra de especialista Legislação e prática “O direito trabalhista avançou muito nos
últimos anos. Não pode haver empecilho de contratação se a mulher pensa em engravidar ou até mesmo
se ela se encontra grávida. Se a empresa praticar isso, cabe indenização por danos morais. Além disso,
gestantes não podem ser demitidas. A estabilidade foi conquistada a duras penas. Uma das conquistas
mais recentes é a possibilidade de a empresa estender o período da licença-maternidade. A CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) garante quatro meses, mas há a possibilidade de se aderir ao
programa Empresa Cidadã e aumentar para 180 dias em troca de estímulos fiscais. A Reforma
Trabalhista também trouxe um ganho, já que prioriza os acordos, então é possível que a empresa ofereça
outros benefícios não previstos em lei. Só que a reforma trouxe retrocessos: uma questão polêmica é a
possibilidade de que grávidas exerçam atividades de pequeno e médio risco (antes, elas não podiam ser
submetidas a riscos de nenhum grau). Independentemente da legislação, há muito descumprimento de
norma: há anúncios de emprego que fazem a observação de que gestantes não serão entrevistadas.”
Alessandro Costa, professor de direito trabalhista da Universidade Católica de Brasília (UCB) Índice de
igualdade de gênero Indicador da empresa de TI e dados para o mercado financeiro Bloomberg mediu a
igualdade de gênero entre 100 empresas de 24 países e revelou que apenas 26% dos cargos de alta
liderança são ocupados por mulheres. Até entre famosos Dados de 2015 do IBGE mostram que 26,8 %
das famílias são formadas por mulheres solteiras com filhos. E é bastante comum ouvir que os pais não
estão presentes na criação da prole. Um caso recente que repercutiu na mídia é o do ex-capitão da
Seleção Brasileira de Voleibol Masculino, Giba, que está sendo processado pela ex-mulher, Cristina Pirv.
Os dois têm um casal de filhos, de 10 e 14 anos. A ex-jogada alega que Giba não paga a pensão dos
filhos há 10 meses. A prisão do ex-jogador chegou a ser decretada, mas uma liminar o manteve em
liberdade. Outro problema é que ele não participaria ativamente da vida das crianças. Na última sexta-
feira (2), o jogador quitou os meses de pensão que devia. Leia Mulheres no topo de carreira —
flexibilidade e persistência Autora: Tânia Fontenele Editora: SPM 48 páginas Disponível gratuitamente em
goo.gl/KjpUkx Como ser um líder inclusivo — Fuja do diversitywashing e valorize a diversidade Autora:
Liliane Rocha Editora: Scortecci 80 páginas R$ 35 Estagiárias sob supervisão da subeditora Ana Paula
Lisboa

Não fui chamada após uma entrevista de emprego porque tinha uma criança com menos de 5
anos. Disseram que era regra da empresa não contratar mãe com filhos pequenos" Núbia

Rocha, mãe de dois filhos e à espera do terceiro

"Em entrevistas de emprego, o clima muda quando menciono minha filha. Passam a me olhar
de forma diferente, aí falam que vão entrar em contato, mas nunca ligam" Milena Gabriela de

Jesus, desempregada

"Há profissionais que foram demitidas durante a licença-maternidade e que não processaram a
empresa para se manterem no mercado. Entre as que gozaram do período de afastamento,
muitas acabam sendo dispensadas" Liliane Rocha, autora do livro Como ser um líder inclusivo

"As mulheres acabam sendo penalizadas por serem mães" Tânia Fontenele, pesquisadora de
gênero



 


