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Tatuagem não é impeditivo para
contratação, mostra pesquisa

MERCADO DE TRABALHO

A diretora do IPA Gestão em RH, Carmen Vera Rodrigues de Souza,
comentou que as tatuagens ainda são um tabu para alguns segmentos de
empresa

Da Redação

As tatuagens ain-
da representam um
tema polêmico e deli-
cado, capaz de gerar
diferentes opiniões, ró-
tulos e até mesmo pre-
conceitos. Para apro-
fundar o assunto, o
Núcleo Brasileiro de
Estágios (Nube) inves-
tigou se os futuros ges-
tores do País, com ida-
de entre 15 e 26 anos,
selecionariam para suas
empresas, profissionais
com desenhos e frases
estampadas no corpo.
A pergunta feita: “Você
contrataria alguém com
tatuagem?”, revelou
um resultado surpreen-
dente e ilustra a visão
dos jovens a respeito.
Para a maioria, a con-
tratação é tida como
natural.

Com 14.225 es-
tudantes consultados,
em todos os Etados da
federação, a pesquisa
apontou uma aceitação
ampla. Exatos 6.397
participantes (44,75%),
perguntados se esco-
lheriam tatuados, cra-
varam: “Claro, isso não
é importante”. Em se-
gundo lugar, 3.640
(25,46%) ponderaram:
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“Isso varia de acordo
com a função e onde
iria atuar”.

ORIENTAÇÃO

Na sequência,
2.092 (14,63%) apro-
vam a escolha de quem
possui sinais no corpo,
“mas orientaria para
não deixar aparente”.
Na mesma linha, 1.765
(12,35%) expressaram
cautela: “Depende,
apenas se não for mui-
to visível”.

Por fim, 402 es-
tudantes (2,81%) se
recusariam a contratar
os profissionais em

questão. “Não, pois
está fora do padrão
corporativo”, alega-
ram. Vale lembrar que
o artigo 3º da Consti-
tuição Brasileira deter-
mina como objetivos
fundamentais da Repú-
blica, “promover o
bem de todos, sem pre-
conceito de origem,
raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras for-
mas de discriminação”.

O conflito entre
o desejo de contar com
funcionários de “boa
aparência” e o livre ar-
bítrio do indivíduo mui-
tas vezes acaba indo
parar na Justiça. Já há

registros, por exemplo,
de condenações do
Tribunal Superior do
Trabalho (TST), a in-
denizações na casa de
R$ 30 mil, por danos
morais a funcionários
tatuados e, por essa
razão, rejeitados.

TABU

A diretora do
IPA Gestão em RH,
Carmen Vera Rodri-
gues de Souza, co-
mentou que as tatua-
gens ainda são um
tabu para alguns seg-
mentos de empresa,
para cargos específi-
cos e, mesmo com a
popularização da tatu-
agem, o preconceito
de fato existe.

Porém, ela afir-
mou que as empresas

contratam sim profissi-

onais com tatuagens.

“O tema é muito mais

amplo que simples-

mente contratar ou

não. De acordo com a

posição que o profis-

sional ocupará na or-

ganização o fato dela

ser tatuada ou não é o

que menos importa. A

competência, dedica-

ção e outras caracte-

rísticas serão suficien-

tes para compor o con-

junto de qualidades

para desempenhar bem

o cargo”, afirmou a di-

retora.

OPINIÕES

Sobre a pesqui-

sa do Nube, Carmen

comentou que ela divi-
de opiniões com bas-

tante igualdade, pois
aproximadamente me-
tade é a favor, e meta-
de é contra, com algu-
mas exceções.

“Será que a me-
tade que se mostrou a
favor, se manteria fa-
vorável à contratação
dos profissionais tatu-
ados se as vagas em
aberto fossem de pro-
fessores infantis, ven-
dedores de joalheri-
as, secretárias, geren-
tes  de  banco ,  por
exemplo, e o candida-
to apresentasse o ros-
to, corpo e mãos to-
das tatuadas com fi-
guras demoníacas,
animais peçonhentos,
entre outros? O pon-
to não é a tatuagem
em si, mas sim o fato
que ela descaracte-
riza o estereótipo de
funções  e  poder ia
afastar clientes com
um e levado  va lo r
pela tradição”, pon-
derou.

Para finalizar,
Carmen comentou que
quando se fala de ta-
tuagem, é algo muito
amplo. “Trabalho com
profissionais jovens e
posso dizer que pelo
menos metade das
pessoas que atuam no
IPA tem algum tipo de
tatuagem. Porém, não
compromete a imagem
profissional. Talvez a
pergunta a ser feita é o
quanto ela afeta a ima-
gem que a empresa
pretende passar para
seus clientes?”, questi-
onou.


