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A tatuagem e o mundo corporativo 

1. RESUMO 

Esse trabalho relata sobre os comportamentos dos profissionais que trabalha 

no setor de recursos humanos, quais os critérios por eles utilizados na hora de 

uma contratação, bem como os meios de seleção utilizada por este 

profissional, mostra a estrutura do recrutamento, com o intuito de apresentar os 

benefícios de uma seleção bem elaborada. E sobre tudo fala sobre os 

preconceitos sofridos pelos candidatos quando os mesmo estão em busca de 

uma colocação no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: tatuagens, preconceitos, mercado de trabalho. 

2. INTRODUÇÃO 

O ser humano tem o poder de interferir em seu corpo de acordo com as 

tendências de sua época, exemplo disso são as colorações e desenhos que a 

pele vem ganhando ao longo dos tempos: a tatuagem. Grande ou pequena, 

discreta ou chamativa, essas marcas ainda são vistas como um grande tabu no 

ambiente corporativo (SOARES, 2011) 

Por isso a importância de verificar quais são os critérios de uma empresa na 

hora de procurar o desejado emprego, se existe ou não uma política interna. 

 Vários fatores estéticos, tais como peso, barba, altura, cabelo, vestimenta e 

mais especialmente a tatuagem, o piercing, cicatrizes, e entre outras 

características podem fazer a diferença entre ser ou não contratado por uma 

empresa (RUDOLPH et al, 2008)  

3. OBJETIVOS 

Entender os critérios utilizados para selecionar e contratar um profissional que 

tenha tatuagem, para que possa realizar a contratação de maneira consciente. 

E demonstrar os benefícios disso no mundo corporativo. 

4. METODOLOGIA 

Nossa metodologia é bibliográfico e online, “se efetua, normalmente, quando o 

objetivo é examinar um tema ou problema de investigação pouco estudado, do 



qual se possuem muitas dúvidas ou não foi abordado antes” (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2007, p. 59). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A tatuagem como obra de arte tem sido cada vez mais propagada, e aceita no 

mundo da moda, não apenas por jovens, mas até mesmo os idosos estão 

aderindo a elas. Então hoje em dia é muito comum se deparar com muitas 

pessoas que tenham os rabiscos espalhados pelo corpo Questionada se já 

sofreu preconceito pelo fato de ter tatuagens, Judith de 82 anos responde:  

“Se sofri preconceito, não percebi. Meu sorriso vai na 

frente”. Para ela, as tatuagens não são fundamentais, mas 

ajudaram a expor ao mundo e aos familiares a real 

personalidade. Velhice e morte não ocupam o pensamento 

da dona de casa. (24 Março 2014 iG) 

Mas quando se trata de contratar pessoas para o mercado de trabalho, é 

necessário atenção por parte dos profissionais. 

 Recrutar pessoas é uma das mais antigas funções das organizações. Desde a 

constituição das civilizações mais remotas, do antigo oriente ao império 

napoleônico, de uma maneira ou de outra, havia alguma preocupação em avaliar 

pessoas para escolher as mais aptas a executar uma determinada atividade. Os 

critérios utilizados para a escolha tinham como referência exclusiva aspectos 

anatômicos; principalmente a força física (CARVALHO et al, 2008) 

É preciso antes de tudo avaliar as competências e capacidades das pessoas 

durante o recrutamento, pois só assim poderá ser julgado se o cargo lhe serve 

ou não, pois 

"Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos:  

saberes, capacidades, informações etc. Para solucionar com pertinência e 

eficácia uma série de situações". (Perrenoud 1999, p. 30) 

De acordo com Rabaglio “Um dos principais pecados na 

atração de talentos humanos é: “Definição pela escolha do 

melhor candidato, quando este melhor está fora do perfil do 

cargo”.   

 Eles escolhem o melhor de acordo com o que veem, sem levar em consideração 

a vaga que irá ser preenchida. 



“Alguns gestores de recursos humanos valorizam e optam pela contratação de 

pessoas com perfil, sexo, cultura, etnia e idades diferentes para estruturar uma 

equipe” (Faria. 2015, p.115). 

Em contrapartida, existem empresas que não se importam com o visual de seu 

colaborador, desde que o profissional realize o que lhe é pedido, pois a aparência 

não é sinônimo de (in)competência e não é parâmetro para analisar o caráter do 

profissional (PAIXÃO, 2015; ANDERSON; LUBIG; MATHYS, 2015). 

Nesses casos o que interfere na ascensão profissional não são as tatuagens 

eventualmente possuídas pelo profissional, mas sim sua formação, sua 

capacitação e principalmente sua postura (GALEGA, 2010). 

 

6. FONTES CONSULTADAS 

 

ANDERSON, D.; LUBIG, J.; MATHYS, H. Allotherthingsbeingequal: michigls’ 

hiringpreferences. JournalofEthicalEducationalLeadership, v. 2, n. 1, p. 1– 23, 

2015. 

CARVALHO et al, 2008 – Gestão por competências 

Carolina Garcia iG - Delas - iG http://delas.ig.com.br/comportamento/2014-

03-24/tatuagens-marcam-uma-nova-terceira-idade.html 

GALEGA, M.  Tattoo  your soul: a  dor  e o prazer  de  ser você mesmo.  SP 

Quark Press, 2010. 

MARIA HELENA ALVES DE FARIA - Recrutamento, Seleção e Socialização. 

PearsonEducation do Brasil, 2015 

MARIA ODETE RABAGLIO - Gestão por competência 2° Edição 2012 

Perrenoud 1999, p. 30 – Novas competências para ensinar 

PAIXÃO, Y. A Tatuagem e o mercado de trabalho. 

Disponível:http://carreiras.empregos.com.br/carreira/administracao/noticias/tatu

agem-mercado-de-trabalho.shtm>. Acesso em: 29. Set. 2017 

RUDOLPH et al, 2008; HOSODA, STONE-ROMERO, COATS, 2003 

SOARES, T. A Modificação corporal no Brasil: 1980-1990. Osasco: Centro 

Universitário FIEO, 2011. 

SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2007, Metodologia de Pesquisa. 

http://delas.ig.com.br/comportamento/2014-03-24/tatuagens-marcam-uma-nova-terceira-idade.html
http://delas.ig.com.br/comportamento/2014-03-24/tatuagens-marcam-uma-nova-terceira-idade.html
http://delas.ig.com.br/comportamento/2014-03-24/tatuagens-marcam-uma-nova-terceira-idade.html

