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Resumo  

Esse trabalho tem como objetivo analisar se ocorre a discriminação no processo 

seletivo com os colaboradores tatuados no ambiente empresarial. Acredita-se que o 

preconceito nas empresas em questão a tatuagem é um assunto resolvido. Em que 

circunstância à tatuagem pode interferir na função em que o colaborador está 

executando e na imagem da empresa. A metodologia a ser utilizada neste artigo 

será a pesquisa bibliográfica e exploratória, com pesquisa de campo com os 

recrutadores da área de recursos humanos em agências de emprego. 

 

Palavras-chaves: Tatuagem. Ética. Responsabilidade Social. Discriminação. 

Preconceito.  

 

Introdução 

A tatuagem surgiu primeiramente entre tribos e clãs, como fator distintivo de grupo. 

Estima-se que isso ocorreu há pelo menos 3500 anos atrás. 

Em algumas áreas corporativas a tatuagem não é bem vista por não passar uma 

imagem empresarial ou até mesmo agressiva. Acredita-se que o representante da 

empresa for tatuado pode não trazer confiança, seriedade e capacidade.  

De acordo com Lei Nº 7.716, Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional. 

Segundo Brasil Constituição Federal (1988), todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza. A Carta diz, também, que constituem princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil o de promover o bem comum, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de 

discriminação. 

Nos processos seletivos esse preconceito pode ser nebuloso passando a 

informação ao candidato que ele não tem o perfil da vaga. Não são todos os casos 

que o candidato não é escolhido por causa das tatuagens (TADEU, 2011). 

Observa-se que a tatuagem ainda causa muito impacto nas pessoas de formas 

diferentes, por exemplo, uma pessoa com o braço todo tatuado chama mais atenção 

do que uma pessoa com uma tatuagem mais discreta.  

A problemática deste artigo é ocorre preconceito por parte da área de recursos 

humanos no processo de seleção dos colaboradores com tatuagem. 



 

 

Objetivo 

O objetivo geral deste artigo é analisar o processo de seleção dos colaboradores 

tatuados pela área de gestão de pessoas das organizações, verificar se há processo 

de discriminação ou preconceito pelo profissional.  

 

Metodologia 

A amostra selecionada será com os responsáveis pela área de recrutamento e 

seleção nas agências de emprego, onde os dados serão trabalhados, com um 

questionário com perguntas fechadas e abertas. 

 

Desenvolvimento 

As organizações estão inseridas dentro de um ambiente e interagem com ele, 

recebendo dele influências e influenciando-o. As pessoas que atuam nas 

organizações são agentes que contribuem para esse intercâmbio constante, sendo 

seus valores componentes para a formação da cultura da organização (PIRES e 

MACEDO, 2005). 

O comportamento organizacional surgiu como uma forma de se compreender e 

administrar os diversos comportamentos que ocorrem dentro de grupos e 

organizações, permitindo que se visualize a organização como uma totalidade, que 

interage com seu ambiente e seus componentes entre si e com as partes relevantes 

do ambiente. Soto (2005), devido ao fato de que as pessoas são diferentes, 

observa-se o comportamento organizacional em uma perspectiva de contingência, 

utilizando variáveis situacionais para moderar as relações de causa e efeito.  

A tatuagem está se tornando cada vez mais comum entre as pessoas, seja pela 

arte, para simbolizar, religião, lembranças, etc.  

Alguns gestores ainda não aceitam essa mudança na sociedade ou não conseguem 

acompanhar a mudança de comportamento. Onde a maioria tem em mente que a 

tatuagem é uma possibilidade negativa de caráter e personalidade. Ainda assim, se 

prendem em características físicas, na imagem em que o seu colaborador pode 

passar da empresa, seja por roupa, cor e corte de cabelo, piercings e tatuagens, 

muitas vezes deixando de analisar a sua competência (RIGGENBACH, 2014). 



Observa-se que as organizações no processo de recrutamento e seleção, estão 

criando dificuldades para a contratação dos colaboradores com tatuagens visíveis, 

contrariando o princípio básico da ética empresarial, que pode refletir uma imagem 

negativa perante as organizações e seus clientes. 

 

Resultados preliminares 

Foi desenvolvido o referencial teórico abordando a área de gestão de pessoas, ética 

e responsabilidade social, e a lei que situa o processo de preconceito e 

discriminação, está na fase de elaboração do questionário para os responsáveis da 

área de recrutamento e seleção. 
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