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OBESIDADE E A DISCRIMINAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO NA  PERCEPÇÃO 

DOS ESTUDANTES DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO.   

 

RESUMO:Para que as empresas atinjam seus resultados com excelência, as 
competências de seus profissionais investigadas desde o momento da contratação 
se torna aspecto fundamental, porém, nesta relação pode haver o ato discriminatório 
por parte da empresa em relação à obesidade, sobrepondo-se à capacidade da 
pessoa em exercer uma determinada função. Diante disto, este trabalho tem por 
objetivo verificar qual a percepção da influência da obesidade no desempenho das 
atividades laborais. Como procedimentos metodológicos estão sendo realizadas 
pesquisas bibliográficas e foi aplicado um questionário para verificar em que grau a 
obesidade afeta as atividades profissionais de quinze profissões, a saber: Foi 
elaborado um questionário com os cargos, a saber: Recepcionistas; Contador; 
Operador de Telemarketing; Gerente de R.H.; Publicitário; Instrutor de Treinamento; 
Vendedor; Secretário; Médico do Trabalho; Advogado; Auxiliar de Limpeza; 
Presidente; Analista de TI; Assistente de Manutenção de Máquinas e Engenheiro. 
Os sujeitos da pesquisa foram estudantes universitários de um Centro Universitário 
da Cidade de Guarulhos-SP. Os resultados estão sendo apurados, mas tem-se até o 
momento, que a obesidade não afeta as atividades profissionais. 
Palavras-chave: Obesidade. Discriminação. Processo Seletivo. 

 

INTRODUÇÃO 

O capital humano é o bem mais valioso de uma organização.  Cada vez mais 

as empresas têm investido na área de recursos humanos, buscando fortalecer sua 

cultura e clima organizacional, almejando alcançar a espiritualidade.  

Encontrar candidatos qualificados, com as competências técnicas e 

comportamentais adequadas a organização se tornou um desafio, e neste âmbito 

entra em prática a área de recrutamento e seleção. Neste mesmo cenário 

globalizado, onde a velocidade da informação já não é suficientemente rápida para 

nós, temos nos preocupado cada vez menos com itens essenciais como a 

alimentação. Nota-se uma crescente no índice de obesos nos últimos anos, assim 

como o aumento da produção de alimentos industrializados.Tal fato tem provocado 

reflexos em outros ambientes sociais, como o do trabalho. Diante destas reflexões, 

tem-se como problema de pesquisa: Qual a percepção dos profissionais quanto à 

influência da obesidade no desempenho das atividades laborais?A obesidade causa 

uma série de complicações, e se não tratada pode ser fatal.  É importante provocar 

debates sobre o assunto, para minimizar possíveis estereótipos, preconceitos e 

formas de discriminação. 

 



OBJETIVO 

O estudo tem por objetivo Verificar qual a percepção da influência da 

obesidade no desempenho das atividades laborais.Para tanto foi traçado o objetivo 

específico: Identificar a percepção dos entrevistados sobre a influência da obesidade 

no desempenho das atividades laborais.  

 

METODOLOGIA 

 Como metodologia do trabalho serão realizadas pesquisas bibliográficas e 

pesquisa quantitativa para conhecer a opinião dos respondentes. A pesquisa 

bibliográfica, será utilizada para conhecer diferentes opiniões e experiências de 

autores sobre o tema abordado, para obter mais conhecimento sobre o assunto 

pesquisado, bem como possibilitar a análise dos dados e refletir sobre o assunto. De 

acordo com Vergara (2007, p. 48) “pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base emmaterial publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.”  

A pesquisa quantitativa tem por objetivo obter resultados mais precisos para a 

realização da análise estatística. Segundo Richardson (2007, p. 70) a pesquisa 

quantitativa “caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades 

de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas”. Foi elaborado um questionário com os cargos, a saber: Recepcionistas; 

Contador; Operador de Telemarketing; Gerente de R.H.; Publicitário; Instrutor de 

Treinamento; Vendedor; Secretário; Médico do Trabalho; Advogado; Auxiliar de 

Limpeza; Presidente; Analista de TI; Assistente de Manutenção de Máquinas e 

Engenheiro, com a afirmativa: em que grau a obesidade afeta a atividade desses 

profissionais.Os sujeitos da pesquisa foram alunos do curso de Graduação de uma 

Universidade da cidade de Guarulhos – São Paulo. A pesquisa será do tipo Survey. 

A escala apresentou-se em formato tipo Likertde sete pontos, variando de 1 Não 

afeta totalmente, a 7: afeta totalmente. Foram coletadas 140 respostas no período 

de junho a agosto de 2017. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O papel da área de Recursos Humanos tem passado por várias mudanças 

com as alterações ocorridas nos cenários organizacionais. Os sistemas de Recursos 



Humanos tornaram-se importantes levando escolha do fator humano e a gestão de 

pessoas na perspectiva estratégica, sendo ampliada a partir da década de 2000 com 

discussões sobre gestão estratégica de pessoas, retenção de talentos e o 

comprometimento organizacional. (LEITE; ALBUQUERQUE, 2013). 

 Neste contexto, devem ser considerado que as competências técnicas e 

comportamentais são aspectos importantes na relação homem e trabalho para 

atingir os resultados esperados, mais do que o aspecto físico, neste caso a 

obesidade.De acordo com Pestana (2015) a prática do ato discriminatório pode 

ocorrer pré-contratual, quando o empregador proíbe a entrada de um candidato a 

uma vaga de emprego baseado em critérios injustamente desqualificantes.  

Para Renault e Rios (2010), a discriminação, de qualquer natureza, 

principalmente no ambiente de trabalho, deve ser condenada, pois impossibilita o 

acesso ao trabalho, um dos direitos humanos, causando desigualdade 

social.Quando um indivíduo pertence a um grupo minoritário, ele se encontra em 

desvantagem perante a sociedade e aos grupos majoritários. (FLEURY; TORRES, 

2010).Tópico em desenvolvimento 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 As análises estão em desenvolvimento. Tem-se como resultado, até o 

momento, que a obesidade afeta pouco o desempenho. Tópico em 

desenvolvimento 
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