das mulheres
gostaria de receber
mais apoio e
informações sobre a
maternidade e o
retorno ao
trabalho.2

das
das mulheres
foram demitidas,
saíram do trabalho
ou mudaram de
carreira.2

4 em cada 10
crianças não tem
vínculo forte com
seus pais.3

COMO CONCILIAR MATERNIDADE E CARREIRA
Reencontro, novas habilidades, filhos como um convite para
se desenvolver

A DESCONSTRUÇÃO DA MÃE PERFEITA
Maternidade real, planejamento e autocuidado

Entender a realidade de cada mulher após a maternidade e na
Volta ao Trabalho e políticas de parentalidade, tornam o ambiente
corporativo mais acolhedor nesse momento.

Suas falhas e inseguranças a tornam pronta para ser a
melhor mãe para o seu filho. Ser uma mãe incrível
não tem relação com não errar nunca, e sim, com
errar e saber o caminho emocional de volta, de se
perdoar, de pedir desculpas e de seguir em frente.

A chegada dos nossos filhos pode trazer insegurança, mas também
pode ser percebida como uma oportunidade de crescimento, de
plenitude e potência.
Ter consciência de que o trabalho é importante e esse é o seu
desejo, vai refletir na sua relação com seu filho e com você mesma.
É sobre falar a sua verdade, sobre compartilhar a sua agenda, o seu
dia e construir momentos para investir em cada papel e ser a
melhor mãe para seu filho.

A nossa busca pela idealização nos traz culpa e não
nos permite enxergar que toda a nossa imperfeição é
que nos faz construir o nosso próprio maternar e
sermos perfeitas, assim mesmo, para nossa família.

Aos poucos vamos nos moldando na mãe que queremos ser e
(re)conhecendo a nova mulher e profissional que somos.

REDE DE APOIO E AFETO

Planejamento, combinados e cuidado

Com a maternidade nos tornamos mulheres mais fortes, líderes,
resolutivas, criativas e que desejam ser exemplo diário para os filhos.
Use isso a seu favor!

Peça ajuda!
Elenque suas tarefas e verifique tudo aquilo que pode ser
delegado e/ou compartilhado. Seja assertiva em seus
pedidos e utilize a comunicação positia para fazê-los.
Escolha pessoas de confiança para ficarem com seus
filhos enquanto você trabalha, crie uma rotina e organize
sua rede de apoio. Tudo isso te trará segurança para focar
no trabalho de maneira tranquila.

82% dos pais
dizem que gostariam
de se envolver mais
nos cuidados com
o filho.4

FERRAMENTAS PRÁTICAS
PARA O DIA-A-DIA
Mindfulness
Liste o que é urgente
e o que é prioridade
Autorresponsabilidade
Tempo de qualidade

Reunião de família
Papéis e responsabilidades
Dia do filho único

Cafézinho com os filhos

COMO LIDAR COM AS RELAÇÕES PARENTAIS NA VOLTA AO TRABALHO
Separação, vínculo, tempo de qualidade e entrega emocional
É preciso estar inteira em cada momento.

Ninguém é igual a ninguém e está tudo bem! Desapegue
da crença de que só do seu jeito funciona, deixe que os
outros participem cada qual ao seu modo.

No trabalho, deixe a culpa de lado e mergulhe naquilo que
estiver fazendo, dê o seu máximo e lembre-se que seu filho
está bem e com alguém de confiança.

Não é sobre presença física, mas sobre entrega emocional, sobre
estar inteiramente em cada brincadeira, em cada olhar, em cada
sorriso. Qualidade no tempo junto é mais importante que
quantidade. Ter um olhar sensível e real para seu filho ajuda a ter
conexão e a perceber o que ele mais deseja e necessita.

Líderes, times e organizações podem e devem se tornar
rede de apoio, deixando o ambiente de trabalho acolhedor
e empático para as mães na Volta ao Trabalho.

Se o seu trabalho é importante para você, divida isso com
seu filho, compartilhando momentos e contando sobre o
seu dia à ele.

Ter um ambiente acolhedor, saudável e compartilhar relações
seguras influenciam nos aprendizados e nas novas
habilidades que vão sendo adquiridas.

Em casa, para construírmos uma relação de segurança com
nossos filhos, precisamos também estar disponíveis!
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Cuidar de você

Generosidade
Comunicação positiva
Compartilhar agenda

Visite www.danonenutricia.com.br/juntos e
leia mais sobre esse momento

Esse material foi produzido para Danone Nutricia por Aldeia Consultoria, uma empresa que abraça toda a jornada da parentalidade, apoiando pais e mães nos desafios das relações parentais e os impactos no ambiente de trabalho.

MATERNIDADE E OS DESAFIOS
DA VOLTA AO TRABALHO

das mulheres
saem do mercado
de trabalho no
primeiro ano após a
chegada dos
filhos.1

