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Empreendi para voltar

às empresas 

 Sumaia Thomas (*)

Tive meus dois fi lhos enquanto estava no 
mundo corporativo. Em minha primeira 

gestação, me senti uma profi ssional que traba-
lhava normalmente como todas as outras, com 
o único diferencial que eu estava grávida. Por 
isso, não tive medo ou qualquer receio ao sair 
de licença maternidade.

Porém, quando retornei da licença da minha 
primeira fi lha, a empresa havia passado por 
muitas mudanças. Toda a estrutura de dire-
toria e lideranças havia mudado e o projeto 
para o qual eu havia sido contratada já não 
existia mais. Com isso, precisei me adaptar a 
um novo escopo de trabalho. E durante esta 
readaptação recebi com surpresa a notícia da 
minha segunda gravidez.

Com isso, as pessoas passaram a me ver de 
outra forma. Recebi um tratamento diferente 
da primeira gravidez, pois colegas e gestores 
pareciam duvidar que eu retornaria da licença 
maternidade por ter dois fi lhos tão pequenos. 

Ter vivido duas experiências profi ssionais 
completamente opostas em minhas gestações me 
fi zeram questionar sobre todos os desabafos de 

mães que lemos diariamente em mídias sociais 
como o LinkedIn.

Porém, tudo isso me ajudou a encontrar meu 
maior objetivo: ajudar profi ssionais e empresas 
a lidarem com a maternidade no seu dia a dia 
de trabalho. Foi com a minha maleta de com-
petências e habilidades adquiridas nos diversos 
ambientes profi ssionais pelos quais passei que 
fui capaz de me posicionar nas situações difíceis, 
a gerenciar meu trabalho de forma produtiva e 
planejar uma nova etapa de carreira.

São inúmeros os casos que leio e chegam para 
mim de mulheres que se esforçaram na volta ao 
trabalho, mas afi rmam que tudo mudou neste 
retorno e acabaram saindo das empresas - por 
opção ou por desligamento.

Como resultado destas mudanças, vejo pes-
soas desgastadas, estressadas, desesperançosas 
e com a autoestima profi ssional totalmente 
abalada.  

Na busca ansiosa pelos próximos passos para 
sobreviver às frustrações do momento que deve-
ria ser um dos mais belos da vida, não dedicam 
tempo sufi ciente para rever o que mudou, atu-
alizar o currículo com base nestas mudanças e, 
acima de tudo, não dedicam tempo para achar 
o seu melhor em todos os seus papéis. O foco 
parece fi car só naquilo que falta e não no que 
se tem.

A promessa do empreendedorismo materno 
sobre a liberdade para gerir melhor tempo no 
dia a dia, passar mais horas com os fi lhos e ain-
da ganhar dinheiro é extremamente atraente e 
soa como música perfeita para nossos ouvidos. 
E essa já é uma verdade para algumas pessoas 
depois de algum tempo dedicação, pois existem 
muitos relatos com casos de sucesso - Débora 
Miller da Doralice Doces é um lindo exemplo.

Porém, empreender é trabalho duro e muito 
solitário no início. Para uma pessoa que sempre 
atuou no regime CLT como eu, fi car sem chefe, 
par ou equipe para criticar ou orientar a sua 
melhor performance e ampliar suas perspectivas 
na empresa é como perder a direção do barco. 

A sensação de saber o que fazer e para onde 
ir todos os dias é tão boa, dá segurança e é tão 
aconchegante até você lembrar que não estava 
feliz fazendo o que fazia.

Empreender exige preparo, coragem e um 
propósito genuíno, pois a sua convicção será 
testada diariamente.

Este texto é um convite a refl etir sobre o lugar 
que você está. É nesse lugar que você realmente 
quer estar? E quais são as possibilidades que 
existem para você além de empreender? Onde 
você quer estar daqui a 5 anos não é mais uma 
pergunta de processo seletivo, é para todas as 
manhãs. Você sempre tem escolha!

A minha é te ajudar a ser feliz no trabalho 
agora! 

Beijo carinhoso

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  mãe de 
2 fi lhos, é especialista em gestão de carreira, possui 20 
anos de experiência em treinamento e desenvolvimento 

de líderes e atua apoiando profi ssionais e empresas a 
obter o equilíbrio entre maternidade e trabalho. É Pós 

Graduada em Processos de Gestão de Pessoas pela 
FIA/SP, certifi cada em Coaching com especialização em 

Neuro Coaching e em Action Learning Coach. 

As fraudes fi nanceiras levam os 
consumidores que foram vítimas 
a repensar seu comportamento 
na internet e a adotar medidas de 
segurança. A conclusão é de um 
estudo feito em todas as capitais 
pela CNDL (Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC 
Brasil (Serviço de Proteção ao 
Crédito) em parceria com o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas)

De acordo com o levantamento, em cada dez consu-
midores que foram vítimas de fraudes, sete (71%) já 
deixaram de comprar em algum site por desconfi ar da 

sua idoneidade. O estudo ainda mostra que somente 28% des-
ses consumidores confi am nos sistemas de proteção contra 
fraudes das empresas e 62% acreditam que os fraudadores 
estão sempre um passo à frente das medidas de segurança.

Para a maioria dos entrevistados, a responsabilidade pela 
segurança em relação a possíveis golpes é tanto da sociedade, 
quanto das organizações públicas e privadas. De acordo com 
o levantamento, 69% dos entrevistados acreditam que as 
instituições fi nanceiras são os principais responsáveis em 
desenvolver medidas para se evitar fraudes. Já 61% julgam 
que os próprios consumidores são responsáveis, o mesmo 
percentual de 61% acreditam que a responsabilidade é de 
comerciantes e lojistas e 60% mencionam a Polícia Federal.

“É um engano pensar que a responsabilidade pela integri-
dade e proteção de informações pessoais caiba apenas ao 
governo e às empresas. O usuário também precisa adotar 
medidas de prevenção, sobretudo ao lidar com perfi s nas 
redes sociais e dispositivos eletrônicos”, afi rma o presidente 
da CNDL, José César da Costa.

 
Ao constatar que foi vítima de fraude fi nanceira, além 

de procurar a polícia, uma das primeiras coisas a se fazer 

Compras em sites: 83% dos brasileiros 
se consideram vulneráveis a fraudes

D
_L

oj
a_

Vi
rt

ua
l

é entrar em contato com a empresa ou instituição rela-
cionada ao caso. Contudo, nem sempre o consumidor se 
considera capaz de lidar sozinho com o problema e, diante 
disso, decide buscar ajuda especializada. De acordo com a 
pesquisa, 29% das vítimas de fraudes que tentaram resol-
ver a situação contrataram uma empresa para essa tarefa, 
sendo que em 58% dos casos o problema foi solucionado 
e em 19% não houve êxito.

O gasto médio pago para resolver a situação com ajuda 
da empresa foi de R$ 729,00, sendo que na maior parte 
dos casos (55%) o pagamento foi feito após o problema 
ter sido solucionado. Outros 24% pagaram antecipado. 
Os principais motivos para contratarem terceiros foram 
não saber o que fazer para resolver o problema (35%), 
evitar desentendimentos (23%) e constrangimentos 
(22%).

Entre as vítimas de fraudes, 71% dos entrevistados não 
recorreram a esse tipo de serviço. Dentre esses, 31% alegam 

ter conseguido resolver sozi-
nhos o problema, enquanto 
18% garantem que a própria 
empresa relacionada à ocor-
rência da fraude resolveu a 
situação e 15% não tinham 
dinheiro para pagar um es-
pecialista.

Outra constatação é que 
76% daqueles que procu-
raram ajuda profissional 
tentaram primeiro resolver 
a situação por si mesmos. 
Além disso, 51% dos que 
contrataram empresas para 
ajudar nesta resolução ti-
veram receio de estarem 
sofrendo um novo golpe. 
A maioria (83%) dos en-
trevistados se considera 
vulnerável a ocorrência de 
fraudes, sobretudo ao reali-
zarem compras com cartão 

de crédito ou débito (46%), pelo risco de terem o número 
de celular clonado (39%) ou também clonagem de docu-
mento ou de placa do veículo (36%).

No que se refere à propensão para sofrer golpes, os 
entrevistados apontam que as pessoas ingênuas são mais 
propensas a serem vítimas (72%). Assim como pessoas que 
vivem situações de necessidade ou urgências de dinheiro 
(59%) e pessoas gananciosas, que querem dinheiro fácil, 
sem grandes esforços ou riscos (56%). Para 77% dos con-
sumidores ouvidos, as pessoas acima de 60 anos são mais 
vulneráveis, enquanto 34% acreditam que os jovens são 
mais sujeitas a fraudes.

“O avanço da idade contribui para a diminuição ou perda 
de determinadas aptidões físicas ou intelectuais que tornam 
o indivíduo mais suscetível a práticas abusivas e até mesmo 
a fraudes. É preciso que as empresas estejam atentas às 
particularidades dessa crescente faixa da população para 
que a mantenham como seu público consumidor oferecendo 
apoio e segurança”, acrescenta Costa.  A pesquisa ouviu 917 
pessoas residentes em todas as capitais do país, homens e 
mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos e de todas 
as classes sociais. 

Fonte: CNDL/SPC Brasil.
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