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Sabemos que a tarifa de energia elétrica do Brasil é 
uma das mais caras do mundo e, em 2020, o setor foi 
severamente afetado pela pandemia. De acordo com a 

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), 
o número de instalação de painéis solares aumentou 70% no 
país no ano passado, em comparação a 2019. 

Para 2021, as perspectivas são positivas, uma vez que o preço 
dos equipamentos caiu quase 90%, o que deixa a tecnologia cada 
vez mais acessível aos consumidores. Segundo Wagner Cunha 
Carvalho (*), já existem muitas residências e empresas que 
estão investindo na sua própria produção de energia elétrica 
através da energia fotovoltaica para reduzir custos, valorizar 
suas propriedades e tornar suas atividades mais sustentáveis.

“Apesar de demandar um valor alto para a instalação do 
sistema de energia solar, a economia na conta de luz traz o 
retorno do investimento a longo prazo. Aqui no Brasil temos 
um grande potencial de insolação e comparando a poucos 
anos atrás, houve uma queda de aproximadamente 70 a 90% 
nos preços das placas solares”, revela.

Conheça as oito vantagens de investir nessa tecnologia a 
favor do bolso e do meio ambiente:

1Economia de dinheiro: A instalação do sistema foto-
voltaico pode não ser tão barata, mas é um investimento que 
garante uma economia de até 95% na conta de luz. A médio 
prazo, com aproximadamente sete anos, você paga todo esse 
investimento com a própria economia gerada e garante até 
vinte e cinco anos de uso e poupança financeira. Além disso, 
quem utiliza a tecnologia, pode economizar não só no local 
da instalação, mas em outro estabelecimento ou residência, 
caso gere um crédito, que falaremos abaixo.

Essa já é uma realidade em muitos países do mundo com tecnologias sustentáveis, como as placas de energia solar fotovoltaica. 
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Sumaia Thomas

Eu sei… Não é fácil dizer 
ao chefe que está grávida! 

Sumaia Thomas (*)

A maioria das profissionais que trabalham em re-
gime CLT, quando tem a intenção de engravidar, 

sabem que de acordo com a própria CLT, as mulheres 
não podem ser demitidas sem justa causa a partir do 
momento da concepção da gravidez (e não de sua 
descoberta) até cinco meses após o parto. 

Entretanto, eu sei, pois já estive nesse lugar, 
que a hora de comunicar a notícia no trabalho é 
sempre um desafio. Para algumas profissionais 
chega até ser um temor, mesmo consciente do 
tempo de estabilidade no trabalho. São muitos 
os anseios, inseguranças e dúvidas sobre o 
que pode acontecer nesta fase de gestação no 
ambiente de trabalho, e também sobre a volta 
da licença maternidade. Primeiro,  como ges-
tores e colegas receberão a notícia? E depois, 
mesmo que aceitem, será que vão continuar 
me considerando para futuros trabalhos e 
promoções? Como vai ser quando eu voltar ao 

escritório? Será que serei substituída? … só 
para citar alguns exemplos.

O trabalho que desenvolvo hoje como espe-
cialista em gestão de carreira originou-se da 
minha própria experiência nesse mesmo lugar 
onde tantas mulheres ainda temem como con-
ciliar a maternidade e trabalho desde a notícia 
da gravidez. Quando afirmo que quando nasce 
uma mãe nasce uma líder, falo também a partir 
da minha vivência e das escolhas que fiz daquele 
momento em diante. 

Para que possam vislumbrar novos cami-
nhos de como passar por esse dia, assumindo 
a liderança e compartilhando uma das mais 
importantes notícias da sua vida com leveza 
e segurança, escrevi este artigo contendo 
cinco dicas para que você, ou alguém que 
você conheça, possa se beneficiar dos apren-
dizados da minha trajetória de sucesso nessa 
fase. São elas:  

1) Liste seus incômodos, receios ou anseios 
sobre o trabalho e analise-os com carinho. Per-
gunte-se: essa é uma lista de fatos ou suposições?

2) Coloque-se no lugar desse gestor(a) e 

avalie como você abordaria o assunto. Quais os 
impactos dessa sua maternidade no trabalho? É 
de risco? É inesperada? O quanto de fato impacta 
nas metas previamente acordadas?

3) Marque uma conversa para falar de trabalho, 
apresente a notícia com alegria e deixe ele(a) 
saber quais são os ajustes de rotas que você con-
sidera necessários para alcançar os resultados. 

4) Faça sugestões, compartilhe expectativas 
e planeje essa fase juntos.

5) Não espere que seu gestor(a) diga o que 
você deve fazer. Pode não ser fácil, mas defini-
tivamente não precisa ser uma conversa ruim. 

E se por um acaso, você que me lê neste 
instante for o gestor ou a gestora de uma ges-
tante, lembre-se de ter mais perguntas do que 
suposições. Afinal, a experiência da maternidade 
é única a cada filho.

Para solucionar os demais dilemas entre tra-
balho e maternidade, agora sabem que podem 
contar comigo.

O mundo precisa perceber que quando Nasce 
Uma Mãe, Nasce Uma Líder!

Um abraço carinhoso

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
consultora especialista em gestão de carreira, coach, 

mentora, mãe de 2, empreendedora fundadora da 
Sumaia Thomas Treinamento e Desenvolvimento 

Humano, e idealizadora do Blog Para Mães. 20 anos de 
experiência profissional no apoio e no desenvolvimento 

de líderes, tendo passado 10 anos em consultorias 
norte-americanas trabalhando no desenvolvimento 
de profissionais de elevado potencial em empresas 

nacionais e internacionais. Mentora Voluntária para o 
Programa de Mentoria Colaborativa Nós Por Elas do 

Intituto Vasselo Goldoni; para o ICRIM (Instituto de Apoio 
a Criança e ao Adolescente com Doenças Renais) para 

dar apoio às mães que têm filhos com problemas renais 
crônicos; para o Grupo Mulheres do Brasil no Programa 
Aceleradora de Carreira para mulheres pardas e negras.

6Valorização do imóvel: Quando uma casa, fazenda ou 
empresa possui esse tipo de tecnologia fotovoltaica, ela auto-
maticamente ganha uma valorização comercial para futuras 
negociações. Além de trazer economia, o investimento das 
placas solares garante o retorno do investimento em caso de 
venda ou locação do imóvel.

7Instalação e manuten-
ção fáceis: Por se tratar de 
uma tecnologia relativamente 
simples, a instalação é rápida 
e a manutenção mínima. Isso 
significa que não haverá gastos 
consideráveis com as placas 
solares além do investimento 
inicial. A maioria das fabrican-
tes ainda garantem, por um longo período, reparo em danos. 
Por esse motivo, não há dor de cabeça ou problemas com erros.

8Sem preocupação com as bandeiras tarifárias: Se 
você produz a sua própria energia, não precisa ficar preocu-
pado com as mudanças das bandeiras tarifárias como alguém 
que consome o recurso proveniente das distribuidoras. As 
conhecidas bandeiras verde, amarela e vermelha (patamar I 
e II) preocupam e influenciam no consumo para não pesar no 
bolso. O motivo maior deveria ser a própria sustentabilidade, 
mas quem já instalou o sistema fotovoltaico é automatica-
mente sustentável em diversos quesitos.

(*) - Especialista em eficiência hídrica e energética, à frente da W-Energy, é 
membro do Instituto para a valorização da Educação e da Pesquisa no 

Estado de São Paulo  e participou do desenvolvimento da 
sustentabilidade em nosso país (www.wenergy.com.br).

2Crédito de energia solar: Se você produz mais 
energia do que consome, pode criar créditos para energias 
renováveis. Grandes Bancos já disponibilizam linhas de cré-
ditos para pessoa física e pessoa jurídica, especialmente para 
geradores fotovoltaicos. Dependendo da região do país onde 
se instala a tecnologia, que apresente mais irradiação solar, 
durante o ano todo, mais vantajoso será o crédito gerado.

3Não afeta os Recursos Hídricos: Hoje, para gerar 
energia elétrica, o recurso hídrico é usado em todo o mundo, 
exemplo das hidrelétricas, que produzem energia a partir da 
correnteza dos rios. Esse método diminui a quantidade de 
água adequada para o uso humano, que é apenas 0,26% de 
toda água doce disponível no planeta para atender às nossas 
necessidades vitais. A energia solar não requer o uso de água 
para gerar energia, já que somente os raios solares atuam 
nesse processo.

4Durabilidade e segurança: A tecnologia das placas 
solares fotovoltaicas possuem durabilidade maior que trinta 
anos. Uma vez que a irradiação solar é inesgotável, os equi-
pamentos são fabricados para resistir a situações extremas 
e com materiais de alta qualidade e performance.

5Produção de energia limpa: A produção de energia 
proveniente das placas solares é totalmente limpa e reno-
vável. Isso significa que ela não polui e não emite gases de 
efeito estufa. Por ser o sol uma fonte infinita, o processo é 
uma grande aposta para a diminuição de CO2 na atmosfera 
e para as gerações futuras.
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