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Resumo 

 

O hábito de modificar o corpo com tatuagens e piercings são práticas milenares, que 

são realizadas até hoje. Isso se tornou um tabu na sociedade, fazendo com que os 

adeptos a estes costumes encontrassem dificuldades na área profissional. O presente 

trabalho visa analisar se ainda hoje existe uma restrição profissional por conta destas 

modificações corporais, e se a gestão da diversidade influencia na inserção e no 

tratamento destes indivíduos no ambiente de trabalho. Para tanto, foi feita uma 

pesquisa bibliográfica, exploratória e um questionário online, com 25 perguntas, o qual 

contou com o total de 67 respostas, com o intuito de averiguar se ainda há um 

estranhamento em relação a tatuagens e piercings no ambiente profissional e se há 

fatores que influenciam no tratamento de pessoas adeptas a esta prática. Foi 

observado que há um grande número de pessoas que possuem ao menos uma 

modificação corporal, e que uma pequena parcela destes indivíduos notou algum tipo 

de estranhamento por conta das suas modificações corporais. A gestão da 

diversidade contribui para um melhor tratamento deste grupo, e, fatores como gênero 

e quantidade de tatuagens são os que mais influenciam no estranhamento com estas 

práticas no ambiente profissional. Em uma busca no banco de dados da Capes, não 

foram encontrados artigos com a mesma temática. 

 

Palavras-Chave: Preconceito; Tatuagem; Piercing; Ambiente de Trabalho; 

Gestão da Diversidade 



 
 

 

Abstract 

 

The habit of modifying the body with tattoos and piercings are ancient practices, which 

are still carried out today. This has become a taboo in society, making those who 

adhere to these customs find difficulties in the professional area. The present work 

aims to analyze whether there is still a professional restriction due to these bodily 

changes, and whether diversity management influences the insertion and treatment of 

these individuals in the work environment. Therefore, a bibliographic, exploratory 

research and an online questionnaire, with 25 questions, which had a total of 67 

responses, were carried out in order to find out if there is still a feeling of estrangement 

in relation to tattoos and piercings in the professional environment and if there are 

factors that influence the treatment of people who are adept at this practice. It was 

observed that there is a large number of people who have at least one bodily 

modification, and that a small portion of these individuals noticed some kind of 

strangeness due to their bodily modifications. Diversity management contributes to a 

better treatment of this group, and factors such as gender and number of tattoos are 

the ones that most influence the estrangement with these practices in the professional 

environment. In a search in the Capes database, no articles with the same theme were 

found. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estamos vivento atualmente em uma sociedade diversificada e em uma época onde 

as minorias sociais estão cada vez mais buscando inserir-se e ascender no mercado 

de trabalho, com isso, o debate da gestão da diversidade cultural nas empresas ganha 

peso. Tornaram-se comuns programas que promovem a entrada de grupos de 

pessoas que historicamente estiveram em desvantagem no meio profissional, como 

mulheres, negros, deficientes e LGBGTQ+ para cargos nas empresas. As 

organizações buscam, através da gestão da diversidade cultural, inserir estas pessoas 

no meio profissional, o que pode gerar vantagens competitivas para a empresa.  

Nesse contexto, é relevante apurar se a gestão da diversidade inclui grupos de 

pessoas como os adeptos de tatuagens e piercings.  

 

Com a popularização da prática de modificações corporais, hoje em dia, uma grande 

parcela da população brasileira possui ao menos uma tatuagem ou piercing. Uma 

pesquisa realizada pelo instituto alemão Dalia aponta que o Brasil ocupa o 9º lugar no 

ranking de países que mais possuem pessoas com tatuagens, este grupo representa 

38% da população brasileira (STATISTA, 2018). Além disso, o Sebrae aponta que 

entre os anos de 2016 e 2017, houve um crescimento de 24,1% no número de 

estúdios de tatuagens regularizados no Brasil (SEBRAE, 2018). 

 

Por muitos anos, estes tipos de transformações no corpo foram vistos como um tabu 

pela sociedade. As empresas brasileiras, por um longo período, foram resistentes 

quanto à contratação de pessoas tatuadas ou com piercings, principalmente em 

cargos de gerência, na área jurídica ou de atendimento, muitas vezes por questões 

religiosas ou pelo fato deste estilo ser marginalizado, estando ligado à criminalidade. 

 

Ainda hoje existem discussões sobre este assunto, o que significa que muitas 

empresas ainda recomendam sobre a não realização destes procedimentos em locais 

visíveis, ou realizá-los em partes do corpo mais discretas, a fim de escondê-los, ou 

disfarçá-los em processos seletivos de emprego e em ambientes de trabalho.  

Com o crescimento notável dos aderentes a estas modificações corporais, 

consequentemente, houve um aumento deste perfil de pessoas à procura por vagas 
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de emprego. Neste sentido, esse trabalho aborda a inclusão de pessoas que são 

adeptas ao uso de tatuagens e piercings no mercado de trabalho brasileiro, a partir da 

perspectiva da gestão da diversidade organizacional. 

 

Um estudo realizado em 2019 pela McKinsey & Company feito com cerca de 3.900 

funcionários e mais de 693 empresas de capital aberto em países da América Latina 

como Brasil, Chile, Peru, Argentina, Colômbia e Panamá, considerando questões de 

gênero, raça/etnia e orientação sexual, indicam: 

 

 [...] 83% dos funcionários de empresas comprometidas com a diversidade 
acreditam que sua organização tem um ambiente de trabalho altamente 
diversificado em termos de gênero, enquanto essa crença é apontada por 
apenas 67% dos funcionários de empresas não comprometidas com a 
diversidade – uma lacuna de 25%. Quando abordamos a diversidade em 
termos de raça/etnia e orientação sexual, essa lacuna aumenta para 34% e 
39%, respectivamente. (MCKINSEY & COMPANY, 2020, p.24) 

 

Além disso, o estudo aponta que os funcionários destas empresas que são 

comprometidas com a diversidade, têm probabilidade 152% maior de sugerir novas 

ideias, reforçando o pensamento de que estas organizações têm maior capacidade 

de inovação. (MCKINSEY & COMPANY, 2020). O estudo não relata sobre pessoas 

com tatuagens e piercings, apesar de ser um grupo que pode ser incluído entre as 

pessoas que encontram dificuldades em serem aceitas nas empresas. 

 

Apesar dos adeptos de tatuagens e piercings atualmente terem mais destaque 

profissionalmente, em comparação com em décadas passadas, ainda não se pode 

dizer que eles estão totalmente inclusos no mercado de trabalho, e que são 

inteiramente aceitos por recrutadores de empresas. Devido a isso, é importante 

debater a inclusão destas pessoas, sob o viés da gestão da diversidade cultural nas 

organizações.  

 

Esta é uma pesquisa relevante por se tratar de um fenômeno que está ocorrendo na 

sociedade nestes últimos anos, cujos efeitos são sentidos pelas empresas, que optam 

por se adaptar às mudanças da sociedade, inserindo a ferramenta da gestão da 

diversidade organizacional, ou seguir os costumes tradicionais das organizações; e 

pelas pessoas que são adeptas ao uso de tatuagens e piercings que desejam se 

inserir no mercado de trabalho. 
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Diante do que foi relatado sobre o assunto, é feito o seguinte questionamento: 

partindo da perspectiva da gestão da diversidade cultural, existe um 

preconceito em relação à contratação e o tratamento de pessoas tatuadas no 

ambiente de trabalho?  

 

A partir desse questionamento, o objetivo geral deste trabalho foi investigar o 

tratamento a pessoas tatuadas no mercado de trabalho em empresas que têm 

políticas de inclusão à diversidade em Salvador/BA em comparação com empresas 

que não têm esta política. E para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) Identificar se as empresas que têm políticas de inclusão da diversidade também 

levam em consideração a inserção de pessoas tatuadas, além das minorias 

sociais; 

 

b) Analisar se em empresas que possuem políticas de gestão da diversidade, há 

diferenças no tratamento de pessoas tatuadas, em comparação com as 

empresas que não possuem; 

 

 

c) Verificar se, na percepção de pessoas adeptas às modificações corporais, 

houve mudanças no tratamento a pessoas tatuadas no mercado de trabalho, 

em comparação com épocas passadas;  

 

 

d) Investigar se existem áreas profissionais onde ocorre uma maior aceitação de 

colaboradores que possuem tatuagens. 

 

A hipótese é de que ainda há um grande número de pessoas que sofrem algum tipo 

de reação negativa no ambiente de trabalho por conta de tatuagens e piercings, 

mesmo com o aumento dos adeptos a estas modificações corporais.  
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Para obter estes resultados, foi realizada uma pesquisa exploratória, a fim de reunir 

dados e informações sobre o tema estudado. A pesquisa bibliográfica procurou 

explorar dois temas complexos relacionados ao mercado de trabalho: preconceito a 

determinados grupos sociais e políticas de inclusão da diversidade por parte de 

empresas; trazendo conceitos e informações sobre os temas da gestão da 

diversidade, mercado de trabalho; e modificações corporais como tatuagens e 

piercings, onde é apresentado um breve histórico sobre o assunto.  

 

Este trabalho é dividido em 7 seções. Na primeira seção consta a presente introdução, 

onde é apresentada uma contextualização e problematização sobre o tema, contendo 

o problema da pesquisa, os objetivos gerais e específicos e justificativa. Na segunda 

seção é abordado o assunto da gestão da diversidade cultural, contendo uma 

subseção onde há uma discussão sobre a gestão da diversidade cultural na 

contratação de adeptos a modificações culturais como tatuagens e piercings. Na 

terceira seção é tratada a questão do mercado de trabalho, com duas subseções, a 

primeira subseção debate o assunto do mercado de trabalho; e a segunda subseção 

traz a discussão sobre discriminações no processo de recrutamento e seleção. Na 

quarta seção é explorado o assunto das modificações corporais como tatuagens e 

piercings, contendo três subseções: a primeira subseção expõe uma breve história da 

tatuagem; a segunda subseção debate o uso de tatuagens e piercings na atualidade; 

e a terceira subseção argumenta sobre as tatuagens e piercings no mercado de 

trabalho.  

 

2 A GESTÃO DA DIVERSIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Para começar a falar sobre gestão da diversidade organizacional, é necessário definir 

diversidade. Fleury (2000, p.20) a conceitua como “um mix de pessoas com 

identidades diferentes interagindo no mesmo sistema social”. De acordo com Fleury 

(2000), o Brasil sofreu transformações durante sua existência que teve como 

consequência, uma sociedade altamente diversificada, devido a vinda de povos 

estrangeiros como os africanos, europeus e asiáticos, o que provocou a miscigenação 

do povo brasileiro e a pluralidade cultural brasileira.  

Apesar dessa variação cultural da sociedade, as oportunidades de educação e 

emprego não está disponível para toda a população. Fleury, afirma que: 
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Os brasileiros valorizam sua origem diversificada, incluindo as raízes 
africanas, presentes na música, na alimentação, no sincretismo religioso; 
gostam de se imaginar como uma sociedade sem preconceitos de raça ou 
cor. Mas, por outro lado, é uma sociedade estratificada, em que o acesso às 
oportunidades educacionais e às posições de prestígio no mercado de 
trabalho é definido pelas origens econômica e racial. (FLEURY, 2000, p.19). 

 

Esta questão torna necessário que haja ações por parte das empresas para minimizar 

as diferenças de oportunidades que alguns grupos podem ter na sociedade. As 

minorias, historicamente estão em desvantagem, em comparação com as maiorias, 

que sempre estiveram em posição de maior poder econômico e no ambiente de 

trabalho. (FLEURY, 2000).  

 

Apesar do termo “minoria” poder apresentar um sentido de quantidade, Alves e Silva 

(2004, p.23) explicam que, na sociedade, a expressão tem um significado ligado ao 

poder “Minoria é um termo sociológico que desconsidera o número de membros do 

grupo, mas contempla sua disposição de poder na sociedade. No caso, uma minoria 

dispõe de pouco poder e, por isso, depende da arbitrariedade de outro grupo – a 

maioria”. 

 

As políticas de inclusão racial existem nos EUA e Canadá desde a década de 60, 

visando promover o acesso à educação e ao emprego para todos. Além disso, na 

regulamentação federal dos EUA, o Affirmative Action submetia as empresas que 

tinham contratos com o governo a balancear seu corpo de trabalho, em favor da 

diversidade de mulheres, hispânicos, asiáticos e indígenas, grupos diversos no 

mercado de trabalho. (FLEURY, 2000). 

 

Outros países também implementam medidas que visam diminuir os efeitos de 

discriminações contra minorias, como por exemplo na África do Sul, que visa desfazer 

as consequências causadas pelo apartheid, e na União Europeia, onde as leis tratam 

as questões advindas do multiculturalismo decorrente da migração. (ALVES E SILVA, 

2004).  

No Brasil, também existem ações afirmativas que reservam vagas para minorias em 

universidades e concursos públicos, promovendo o acesso para grupos que estão em 
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desvantagem. A própria constituição brasileira apresenta proteção para minorias no 

mercado de trabalho, como é explicado por Piovesan: 

 

Destaca-se o artigo 7º, inciso XX, que trata da proteção do mercado de 
trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, bem como o artigo 37, 
VII, que determina que a lei reservará percentual de cargos e empregos 
públicos para as pessoas com deficiência. (PIOVESAN, 2008, p. 887) 

 

Para Thomas (1990), as ações afirmativas, de forma individual, não são suficientes a 

longo prazo para que as minorias possam alcançar cargos hierarquicamente 

elevados, por ferir o princípio meritocrático. Nesse sentido, Alves e Silva (2004, p.21) 

argumentam que “programas internos de empresas voltados à diversidade seriam 

socialmente mais justos do que políticas de ação afirmativa”. 

 

Thomas (1990) define que a gestão da diversidade é gerenciar a diversidade 

organizacional, com o objetivo de promover uma força de trabalho heterogênea, com 

o mesmo resultado positivo de produtividade e lucro que se pode conseguir de uma 

força de trabalho homogênea. Sobre os objetivos da gestão da diversidade, Fleury 

declara: 

 

Em suma, o objetivo principal da gestão da diversidade cultural é administrar 
as relações de trabalho, as práticas de emprego e a composição interna da 
força de trabalho a fim de atrair e reter os melhores talentos dentre os 
chamados grupos de minoria. Isso pode ser feito por políticas de 
recrutamento que incorporem os critérios relacionados à diversidade cultural 
do mercado de trabalho. (FLEURY, 2000, p.4) 

 

No quadro abaixo, Alves e Silva (2004, p.24) apresenta um quadro comparativo entre 

as ações afirmativas e a gestão da diversidade.  

 

Quadro 1 - Comparação entre ação afirmativa e gestão da diversidade 

Variáveis Ação Afirmativa Gestão da diversidade 

Grupos atingidos Minorias, grupos discriminados: 
negros, mulheres e deficientes 
físicos 
 

Todas as diferentes identidades 
presentes nas empresas: etnias, 
religiões, gênero, orientação 
sexual etc 
 

Efeitos nas empresas Pressões coercitivas externas 
provocam mudanças nos 
processos de recrutamento, 
seleção e treinamento; imposição 
de cotas  

Diversidade passa a ser uma 
vantagem competitiva: atração de 
funcionários talentosos; 
sensibilização para novas culturas 
/novos mercados; potencial 
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aumento da criatividade e da 
inovação nas empresas; aumento 
da capacidade de resolução de 
problemas; aumento da 
flexibilidade do sistema 
administrativo 
 

Fonte: Alves e Silva (2004, p.24) 

 

De acordo com Cox e Blake (1991), a insatisfação com o emprego tende a ser maior 

entre as minorias. Estes fatores apontam a necessidade de estudos e práticas da 

gestão da diversidade cultural no ambiente de trabalho. O que é enfatizado por Nkomo 

& Cox: 

 

O estudo sobre a diversidade no âmbito laboral enfatiza grupos sociais que 
são colocados tradicionalmente a margem, como as mulheres, os negros e 
os portadores de algum tipo de deficiência, e problemas advindos da 
diversidade, como, por exemplo, o preconceito e o assédio. (NKOMO & COX, 
APUD BARBOSA et al., 2016, p.82) 

 

Com a os novos contextos organizacionais, a necessidade por perfis mais ágeis, 

competentes e criativos devem abrir espaço para que as empresas possam se adaptar 

às mudanças sociais, visto que como a sociedade é diversa, consequentemente, as 

organizações também deveriam ser. As organizações que não conseguem se adaptar 

às mudanças da sociedade, falhando na gestão da diversidade, sofrem com 

desvantagens competitivas. (COX E BLAKE, 1991). 

 

Os pensamentos, atitudes e crenças podem variar sistematicamente de acordo com 

diferentes grupos. Isso explica porque empresas que tem uma maior diversidade no 

seu quadro de funcionários tem uma maior capacidade inovativa e criativa, além de 

que tem uma maior facilidade na resolução de problemas, em comparação com as 

organizações que apresenta um quadro de funcionários mais homogêneo. A 

diversidade nas organizações pode promover uma variedade de ideias e modos de 

resolução de problemas. (Cox e Blake, 1991). De acordo com Fleury (2000, p.3), “Os 

resultados organizacionais podem impactar o nível de atendimento, de turnover, de 

qualidade do trabalho e de lucratividade. ”  
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Figura 1 - Esferas de atividade na Gestão da Diversidade Cultural 

 

Fonte: Adaptado de Cox e Blake (1991, p. 46) 

 

Cox e Blake (1991) citam seis áreas onde a gestão da diversidade pode gerar 

vantagens competitivas. Entre elas estão: custo, aquisição de recursos humanos, 

marketing, criatividade, resolução de problemas e flexibilidade organizacional.  

 

 As melhorias nos custos organizacionais se dão devido ao fato de que há uma 

menor taxa de rotatividade e absenteísmo, o que vai determinar uma redução 

nos custos relacionados a estes pontos.  

 

 A melhoria na aquisição de recursos humanos ocorre com a gestão da 

diversidade visto que há relatos que mostram que empresas que são adeptas 

a gestão da diversidade apresenta uma equipe de trabalho com maior 

qualidade, o que vai melhorar a competitividade da organização.  
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 O marketing das empresas pode melhorar com a gestão da diversidade por 

diversos fatores, os consumidores podem preferir comprar de empresas que 

valorize a diversidade, as relações públicas destas empresas tendem a ser 

mais favoráveis e um grupo multicultural podem entender e lidar melhor com a 

diferença de culturas dos consumidores.  

 

 A Criatividade da empresa melhora com a gestão da diversidade devido a 

heterogeneidade da equipe, onde possuem pessoas diferentes, com diferentes 

pontos de vista, perspectivas e atitude diante de questões, o que pode 

promover uma maior capacidade de inovação e criatividade.  

 

 A resolução de problemas na empresa, com a gestão da diversidade, pode se 

tornar mais eficaz, visto que uma equipe heterogênea possui uma base de 

experiência mais ampla para tratar de um problema, além disso, a opiniões e o 

processo de tomada de decisão podem ser mais efetivas.  

 

 A flexibilidade organizacional pode ser melhor com a gestão da diversidade 

devido ao fato de que a empresa pode se adaptar melhor com a diferença 

cultural, sendo menos resistentes a mudanças.  

 

Os benefícios da gestão da diversidade podem ser verificados em números. Um 

estudo feito pela McKinsey & Company (2020) denominado Diversity Matters no ano 

de 2019 com cerca de 3.900 funcionários e mais de 693 empresas de capital aberto 

em países da América Latina como Brasil, Chile, Peru, Argentina, Colômbia e 

Panamá, considerando questões de gênero, raça/etnia e orientação sexual, 

apresentou vários dados sobre a diversidade em organizações. O estudo verificou que 

em empresas que há uma preocupação com a diversidade, existe uma maior retenção 

de talento, e ambientes de trabalho mais felizes. Além do mais, os ganhos financeiros 

também são visíveis: 

 

As empresas no quartil superior de diversidade de gênero eram 15% mais 
propensas do que as empresas no quartil inferior a ter retornos financeiros 
acima da respectiva mediana nacional da indústria. Da mesma forma, as 
empresas no quartil superior de diversidade étnica/racial apresentaram 
probabilidade 35% maior de superar a performance financeira dos pares da 
indústria. (MCKINSEY & COMPANY, 2020, p.18) 
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Na percepção de funcionários de empresas comprometidas com a diversidade, 83% 

afirma que seu ambiente de trabalho é altamente diversificado, e 67% dos que não 

trabalham em empresas comprometidas com a diversidade não percebem essa 

diversificação, uma lacuna de 25%. (McKinsey & Company, 2020). Os níveis de 

criatividade e inovação também podem ser mais percebidos em empresas 

comprometidas com a diversidade, visto que, de acordo com os funcionários destas 

organizações, há uma probabilidade 152% maior de serem sugeridas novas ideias, 

em comparação com outras empresas. 

 

Apesar das vantagens competitivas trazidas pela gestão da diversidade serem reais 

e importantes para as empresas que são adeptas a esta estratégia, Oliveira e 

Rodriguez (2004) defendem que a diversidade nas organizações, para ser eficaz, 

deve haver limitações, não deve ser inexistente, causando uma desigualdade, e nem 

muito elevada, provocando uma dificuldade na comunicação do grupo e falta de 

coesão, o que pode causar conflitos devido às diferenças. A preocupação com a 

ineficiência pelo excesso de diversidade da equipe se dá, pois, as pessoas tendem a 

se identificar com quem tem mais semelhança com elas. (OLIVEIRA E RODRIGUEZ, 

2004). 

 

Robbins et al (2010) sugerem que uma das formas de intensificar a diversidade na 

força de trabalho, é dirigir os anúncios das vagas de trabalhos para grupos que estão 

mal representados, ainda na etapa do recrutamento. Isso pode ser feito recrutando 

pessoas em instituições onde há grande número de minorias, ou estabelecendo 

parcerias com instituições representativas destas minorias. 

 

Para que as práticas de diversidade sejam eficazes, a empresa deve estar 

comprometida, as inserindo a todo momento em todos os níveis da organização, como 

mencionado por Robbins et al: 

 

A gestão da diversidade deve ser um compromisso contínuo presente em 
todos os níveis da organização. As práticas de recrutamento, contratação, 
retenção e desenvolvimento devem ser todas projetadas para alavancar a 
diversidade em benefício da vantagem competitiva da organização. 
(ROBBINS ET AL, 2010, P. 57) 
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2.1 Gestão da diversidade na contratação de tatuados 

 

Os adeptos de modificações corporais como tatuagens e piercings são um exemplo 

de grupo social que é colocado à margem quando se trata de diversidade no meio 

profissional. Isso acontece porque grande parte das empresas valoriza fortemente a 

imagem formal do profissional, e os contratadores acreditam que tatuagens e 

piercings fogem do que é considerado normal, passando uma imagem de imaturidade 

e informalidade. A gestão da diversidade cultural é importante pois a sociedade é 

diversa, e as organizações encontram problemas para lidar com esse fato. Desse 

modo, Nkomo & Cox evidencia: 

 

A Gestão da Diversidade Cultural emerge nesse contexto à medida que o 
aumento da diversidade nas organizações é problematizado sob a ótica da 
capacidade organizacional para gerir essa força de trabalho em prol da 
eficácia organizacional (NKOMO & COX, 2007). Assim, processos de 
contratação podem refletir concepções da diversidade cultural presentes na 
gestão organizacional. 

 

Para compreender aspectos sobre a diversidade cultural nas empresas, sobretudo 

quanto a empregabilidade de pessoas que possuem tatuagens e piercings, Barbosa 

et al (2016) realizou um estudo com 8 empresas na cidade de Floriano, no estado do 

Piauí. O estudo indica que os gestores evitam contratar pessoas que escolheram 

marcar o corpo com piercings e tatuagens por ser uma aparência considerada “fora 

do normal”, e ser uma imagem ligada à malandragem e ao consumo de drogas. Além 

disso, a quantidade de tatuagens e piercings influencia nessa imagem, sendo mais 

aceitável que sejam em locais mais discretos e tamanhos menores.  

 

Os gestores também afirmam que a diversidade dentro da organização pode gerar 

dificuldades interpessoais, influenciando na aceitação destes trabalhadores, tanto 

dentro da empresa por outros funcionários, quanto pelos clientes, o que aponta a 

necessidade de uma gestão da diversidade nas empresas, atuando para a aceitação 

das diferenças, e promovendo um ambiente de trabalho mais harmonioso. (Barbosa 

et al, 2016). 
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Ao serem questionados a respeito da diversidade nas organizações, os gestores 

demonstraram uma preocupação com a aceitação dos clientes e com o perfil proposto 

pela empresa.  E afirmaram que há segmentos de empresas que se adequariam 

melhor com o uso de tatuagens e piercings, tendo uma maior aceitação por parte dos 

consumidores. (Barbosa et al, 2016). 

 

As pesquisas apontaram que as empresas não agregam os valores da diversidade, e 

quanto a empregabilidade de pessoas adeptas a modificações corporais como 

tatuagens e piercings, há uma grande preocupação com a imagem organizacional, o 

que compromete a inclusão destas pessoas dentro da empresa. (Barbosa et al, 2016). 

Nesse quesito, Barbosa et al esclarecem: 

 

Mais uma vez, há relação das concepções sobre diversidade, representada 
pelo uso de tatuagens e piercing, com a não empregabilidade, quando os 
objetivos institucionais refletidos nas políticas de gestão de pessoas, 
condicionam as competências, habilidades e atitudes profissionais ao 
atendimento de normas prescritas, reduzindo ou eliminando as possibilidades 
de gestão do potencial da diversidade na organização. (BARBOSA ET AL, 
2016, P.100) 

 

A sociedade, apesar de mudar constantemente, é notável que há uma resistência à 

estas mudanças, inclusive quando se trata da imagem do indivíduo e a aceitação da 

diversidade. A imagem de pessoas que usam piercings e tatuagens tem uma forte 

ligação à marginalidade, e criminalidade, e apesar de nas últimas décadas haver uma 

desassociação gradual das modificações corporais com estes significados negativos, 

ainda hoje, as pessoas que modificam os seus corpos dessa forma ainda enfrentam 

discriminações na sociedade, e encontram dificuldades de encontrar emprego.  

 

O simples fato de um indivíduo possuir tatuagens, pode mudar completamente a 

percepção que a sociedade tem sobre ele, o que pode, ainda no momento da 

entrevista de emprego, reduzir as chances de serem contratados, como é exposto por 

Rosário: 

 

Vários estudos suportam a noção de que no processo de recrutamento e 
seleção as pessoas com tatuagens tendem a sentir que têm menos 
credibilidade e que as chances de obterem trabalho são reduzidas em certas 
funções e/ou organizações devido a serem avaliados de forma depreciativa 
durante a entrevista. (ROSÁRIO, 2018, P.2): 
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Apesar de que a gestão da diversidade organizacional gerar benefícios e vantagens 

competitivas para as organizações, visto que é benéfico para a capacidade de 

resolução de problemas, criatividade e inovação, e outros fatores, ainda hoje, há 

empresas que não conseguem lidar com a diversidade, e optam por evitar a inclusão 

de determinados grupos. A tatuagem e o piercing não são completamente aceitos em 

grande parte das organizações, que acreditam que seus adeptos possuem uma 

aparência “fora do normal” e que não passam seriedade, o que contribui para que 

estes indivíduos sejam, grande parte, excluídos do mercado de trabalho. 

 

3  MERCADO DE TRABALHO 

  

Entre os desafios da sociedade atual, inserir-se no mercado de trabalho é o que atinge 

grande parte dos indivíduos. Segundo Chiavenato (2010, p. 104), “o mercado de 

trabalho (MT) é composto pelas ofertas de oportunidades de trabalho oferecidas pelas 

diversas organizações”.  

 

Já o mercado de candidatos é o conjunto de indivíduos com o objetivo de se inserir 

no mercado de trabalho, estando dispostas a trabalhar. A inserção destes candidatos 

depende de fatores como os conhecimentos adquiridos pelo candidato, experiências 

anteriores e a compatibilidade das mesmas com as vagas oferecidas. (Chiavenato, 

2010). 

 

O mercado de trabalho possui exigências que crescem a cada ano, principalmente 

por conta da tecnologia que avança rapidamente, e das mudanças empresariais 

constantes devido a globalização.  Isto faz com que as pessoas busquem cada vez 

mais qualificação para se adaptar a esta realidade. (HORA et al, 2017). 

 

As transformações do mercado de trabalho fizeram com que crescesse o setor de 

serviços, e a modernização industrial acelerada pela globalização, na mesma medida 

que exclui empregos antigos, cria novos empregos, com salários melhores. Enquanto 

isso, os que são prejudicados quando um emprego some, encontra situações 

precárias de trabalho e de renda. (Chiavenato, 2010) 
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De acordo com Hora et al (2017), a globalização não reduz as vagas de trabalho, mas 

provoca exigências que as limitam, visto que vagas mais atrativas requerem 

qualificações, fazendo com que muitos optem por recorrer ao mercado informal. 

Entre as variáveis que influenciam no funcionamento do mercado de trabalho, 

afetando positivamente ou negativamente na economia, Borges et al (2019) citam a 

empregabilidade, investimentos, inflação e o empreendedorismo: 

 

 A empregabilidade é definida por Borges et al (2019, p.6) como “um conjunto 

de habilidades de um indivíduo que são necessárias para que ele venha 

garantir sua vaga de trabalho e se manter no emprego.”. Quando a taxa de 

empregabilidade está baixa, gera problemas ao país, haja vista que os índices 

de desemprego crescem, acarretando em uma crise. 

 

 De acordo com Borges et al (2019, p.8), “Investimento representa o capital 

aplicado com intuito de obter retorno a longo prazo.”. O investimento é o que 

garante o crescimento econômico das empresas. 

 

 Segundo Borges et al (2019, p.9), “Inflação nada mais é do que o aumento 

generalizado dos preços”, e quando há um descontrole da inflação, acarreta 

em problemas, sobretudo para trabalhadores, pois o salário não aumenta da 

mesma forma que os preços de produtos e serviços. 

 

 O empreendedorismo, para Borges et al (2019, p.9) “é uma forma de 

desenvolver uma atividade econômica por meio do negócio próprio”. E pode 

ser uma alternativa para a baixa em oferta de empregos, sendo uma 

oportunidade de gerar fonte de renda e melhorar o mercado de trabalho. 

 

Chiavenato (2009) cita três situações em que o mercado de trabalho pode se encaixar: 

A oferta de empregos maior que a procura; oferta equivalente à procura; e a oferta 

menor que a procura. 

 

Quando a oferta está maior do que a procura, há um excesso de ofertas de emprego, 

acarretando em custos maiores para as organizações com processos de recrutamento 

e seleção e treinamento de pessoal, em decorrência da insuficiência do número de 
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candidatos, ou com qualidade abaixo do desejado, além de que os salários devem ser 

mais altos para atrair mais candidatos, os processos de recrutamento e seleção 

também. Para os candidatos, esta situação pode ser benéfica, haja vista que há vagas 

de empregos suficientes para que eles possam escolher qual a que pode ser mais 

interessante, além disso, eles se sentem mais seguros de sair da organização onde 

trabalham para procurar empregos melhores. (CHIAVENATO, 2009). 

 

Quando a oferta se encontra igual a procura, acontece um equilíbrio entre a 

quantidade de empregos ofertados e a quantidade de candidatos que estão à procura 

de emprego. (CHIAVENATO, 2009). 

 

Na situação onde a procura é maior que a oferta, acontece o efeito contrário da 

primeira situação, há o excesso de candidatos e uma escassez de vagas de emprego. 

Os processos de recrutamento e seleção passam a ter um menor custo e a ser mais 

rigoroso, por haver uma quantidade maior de candidatos, as empresas oferecem 

empregos com salários mais baixos, por haver pessoas dispostas a aceita-los. Além 

disso, há uma concorrência entre os candidatos para ocupar as poucas vagas de 

emprego disponíveis. (CHIAVENATO, 2009). 

 

3.1 Recrutamento e Seleção 

 

O recrutamento e seleção de pessoal são funções importantes na área da Gestão de 

Pessoas, onde é feita a escolha dos trabalhadores mais adequados para cada função, 

considerando atributos como habilidades e conhecimentos. Sobre estes processos, 

Guimarães e Arieira informam: 

 

Devem estar incluídas entre as muitas atividades de cunho estratégico de 
toda e qualquer organização, pois é uma importante ferramenta na gestão e, 
é através destes dois processos que a mesma vai identificar e desenvolver 
as excelências que farão a diferença no mercado, que hoje é tão competitivo. 
(GUIMARÃES E ARIEIRA, 2005, P.205) 

 

O recrutamento, segundo Chiavenato (2010, p.114) é “o processo pelo qual a 

organização atrai candidatos no mercado de recursos humanos para abastecer seu 

processo seletivo”. Neste processo, os interessados às vagas de emprego, ao serem 

atraídos, se preparam para as vagas de interesse, dispostos a competir com outras 
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pessoas interessadas nesta mesma vaga. É basicamente fornecer informações sobre 

uma vaga de emprego, a fim de atrair pessoas interessadas em ocupá-la. 

 

Para realizar o recrutamento, é importante que a organização saiba quais pessoas ela 

deseja atrair, o que eles podem oferecer, e quais as técnicas de recrutamento ela 

deseja aplicar. Visto isso, as etapas do recrutamento consistem em na pesquisa 

interna das necessidades, pesquisa externa do mercado e a definição das técnicas de 

recrutamento a utilizar. (CHIAVENATO, 2009). 

 

Os tipos de recrutamento podem ser internos, quando a empresa recruta pessoas 

dentro do próprio quadro de funcionários para a vaga oferecida; ou externo, onde a 

empresa recruta pessoas que não fazem parte da organização. (CHIAVENATO, 

2009). 

 

Outra etapa do processo seletivo é a seleção, a qual Chiavenato (2010) informa que 

funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas algumas pessoas 

possam ingressar na organização: aquelas que apresentam características desejadas 

pela organização.  

 

Com a preocupação das empresas em obter ganhos e fazê-las funcionar da melhor 

forma, surge a necessidade de buscar pessoas qualificadas para desempenhar os 

trabalhos necessários. Com isso, o processo de recrutamento e seleção torna-se 

importante para que se tenha uma equipe de trabalho de qualidade. Nesse sentido, 

Agostini e Putziger afirmam: 

 

Uma empresa deve contar com um qualificado e integrado quadro de pessoal, 
sendo que a especialização e a competência da mão-de-obra têm sido uma 
exigência do atual mercado de trabalho. Inicia-se aí a preocupação de colocar 
a pessoa certa no lugar certo. (AGOSTINI E PUTZIGER, 2007, p.8) 

 

Para Robbins et al (2010), as práticas de seleção, quando elaboradas de maneira 

adequada de uma organização podem identificar candidatos competentes e ajustá-los 

apropriadamente às suas atribuições e à organização.  
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Na seleção, os recrutadores irão avaliar os candidatos de forma escrita, oral ou por 

meio de testes psicológicos para saber se estes estão aptos para exercer as funções 

inerentes à vaga ofertada. De acordo com Guimarães e Arieira: 

 

As atividades de seleção, tipicamente, seguem a um padrão determinado e 
consistem em provas de conhecimento, com a finalidade de medir o grau de 
conhecimentos e habilidades que o candidato possui sobre determinados 
assuntos. Essas provas medem o grau de conhecimento profissional ou 
técnico, como noções de informática, contabilidade, redação, inglês, etc. 
(GUIMARÃES E ARIEIRA, 2005, P.209) 

 

A figura abaixo, explica brevemente o modelo de seleção de candidatos nas 

organizações: 

  

Figura 2 - Modelo de processo de seleção nas organizações 

 

Fonte: Robbins et al (2010, p.533) 

 

Lima et al (2018), abordam a existência de preconceitos inconscientes no processo 

de recrutamento e seleção de pessoal, afirmando que existem situações onde este 
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fator pode influenciar na não contratação de candidatos. Isso pode ocorrer quando o 

recrutador não se identifica com o candidato; quando eles percebem estereótipos nos 

candidatos que interferem na percepção sobre ele; ou, quando se sentem ameaçados 

que os candidatos possam vir a ofuscá-lo futuramente dentro da empresa. (LIMA et 

al, 2018). 

 

De acordo com Watkins e Jonhston (2000), a aparência física é uma variável que é 

levada em conta no momento de avaliar candidatos, mesmo que, na maioria das vezes 

não tenha relação com a performance profissional. Dessa forma, os candidatos a 

vagas de emprego precisam lidar com mais uma questão em sua busca por um 

emprego, além da qualificação e a concorrência, o estigma envolvendo a aparência 

física é mais um desafio a ser superado. 

 

 

4 TATUAGENS E PIERCINGS 

 

A tatuagem é uma prática antiga, que por muitos anos não foi bem aceita na 

sociedade. Esta prática, junto com outros tipos de modificações corporais, por muito 

tempo foi alvo de estereótipos. No livro Uma História da Tatuagem no Brasil, Jeha 

apresenta a origem da palavra “tatuagem”: 

 

A palavra “tatuagem” deriva de “tattow”, registrada pela primeira vez na 
década de 1780 no relato da viagem do capitão inglês James Cook. Tattow 
tem origem no termo taitiano tatau [...]. Por algum acaso a palavra taitiana 
passou, ao longo do século XIX, a nomear uma prática de marcar a pele que 
já existia com outros nomes no Ocidente e em vários lugares do mundo. 
(JEHA, 2019, P.14) 

 

A tatuagem é um processo onde desenhos, símbolos, palavras ou frases, são 

desenhados ou escritos na pele, e a tinta é depositada permanentemente para 

simbolizar uma cultura, realizar uma homenagem, ou simplesmente para reafirmar 

uma identidade. No livro Sinais de Identidade, David Le Breton (2004, p.8), conceitua 

o piercing, como “um furo na pele para colocar um objeto, um anel, uma pequena 

barra, etc”. Além das já mencionadas, Le Breton também expõe os conceitos de 

diversas outras modificações corporais como: 
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O strectching (alargamento do piercing para colocar uma peça mais 
volumosa), as ecarificações (cicatrizes trabalhadas para desenhar um sinal 
em profundidade ou em relevo na pele com uma eventual adição de tinta), o 
cutting (inscrição de figuras geométricas ou desenhos a tinta na pele sob a 
forma de cicatrizes adornadas graças ao escapelo ou a outros instrumentos 
cortantes), o branding (cicatriz em relevo de um motivo, desenhada na pele 
através da aplicação de um ferro em brasa ou laser), o burning (impressão 
na pele de uma queimadura deliberada, realçada com tinta ou pigmento), o 
peeling (retirar a superfície da pele) ou os implantes subcutâneos 
(incrustação de formas em relevo sob a pele). (JEHA, 2019, P.14) 

 

Estas modificações corporais são vistas como uma forma de passar uma mensagem 

sobre si, diferenciando-se dos demais, uma forma de tornar-se original através do uso 

de um elemento que faça com que o indivíduo se sinta único.  Le Breton (2004, p.10) 

explica que “as modificações corporais afirmam uma singularidade individual no 

anonimato democrático das nossas sociedades, permitem que uma pessoa se julgue 

única e válida num mundo onde os limites se perdem e em que abunda a iniciativa 

pessoal”. A imagem mostrada pelas tatuagens pode indicar várias informações sobre 

seu portador, como uma forma de informação, onde o emissor, expõe seus 

sentimentos, exibe traços de sua personalidade ou fala sobre seus gostos através de 

desenhos que podem expressar uma homenagem, uma frase, uma música, ou até 

mesmo representações de filmes e programas de TV. 

 

A tatuagem foi por muitos anos ligada a um estereótipo de pessoas marginalizadas, 

tendo sua prática ligada ao crime, como demonstrado por Jeha (2019 p.15) “O tatuado 

e a tatuada, até pouco tempo atrás, eram estigmatizados, discriminados como 

marginais, considerados como suspeitos, pessoas potencialmente criminosas”. 

 

A tatuagem é malvista também pelos adeptos às religiões cristãs, que consideram as 

práticas de modificações corporais como pecado, devido ao versículo da Bíblia 

Sagrada que diz: “Não fareis incisões na vossa carne por um morto, nem fareis figura 

alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor”. (LEVÍTICO, 19:28). Devido a isso, Silva 

(2010) afirma que nestas religiões, a tatuagem é um ato de desobediência às 

escrituras e desrespeito ao corpo. 

 

O preconceito envolvendo pessoas tatuadas era também estampado nos jornais. No 

final do século XIX até meados do século XX, as páginas policiais de jornais brasileiros 

associava os crimes e as mortes, quando exibiam manchetes de notícias sobre 
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ladrões, assassinos ou suspeitos, referindo-se a eles apenas como “tatuados”. (JEHA, 

2019), como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 - Manchetes de jornais sobre tatuados 

 

Fonte: Jeha (2019, p.200) 

 

Essa visão estereotipada da pessoa tatuada acompanha os adeptos destas 

modificações corporais, por muitas décadas. Le Breton (2004, p.10), afirma que “O 

estereótipo do tatuado como homem, jovem, forte, proveniente de meio popular 

(operário, marinheiro, caminhoneiro, militar, vagabundo, etc.), mostrando uma 

virilidade agressiva, esfumou-se nestes últimos dez anos.” Segundo Jaires (2011), as 

pessoas ainda hoje, são persuadidas pela família, pelo mercado de trabalho ou pelas 

religiões. 

 

Jaires atribui o estereótipo da marginalização em relação a pessoas tatuadas ao 

conservadorismo gerações retrógradas: 

 

A concepção de opor-se ao uso de tatuagens ou então da ostentação da 
mesma dentro do âmbito de trabalho nada mais é do que um reflexo de um 
conservadorismo herdado de uma geração retrógrada que recebeu uma 
educação etnocêntrica onde se acreditava que o uso de tatuagens restringe-
se às camadas marginais. (JAIRES, 2011, P.197) 
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Roberts (2012) afirma que há uma diferença entre pessoas tatuadas e pessoas que 

possuem tatuagens. As pessoas tatuadas têm tatuagens que cobrem grandes partes 

visíveis do corpo, e dificilmente é possível escondê-las, geralmente em áreas como 

mãos, rosto e pescoço. Já as pessoas que possuem tatuagens, as tem em locais que 

estrategicamente conseguem esconder.  

 

Para evitar o preconceito e as exclusões, pessoas adeptas à pratica da tatuagem 

usam estratégias, para que sua aparência seja aceita pela sociedade, como por 

exemplo, tatuar em locais do corpo onde seja possível vestir roupas que cobrem as 

tatuagens; usar um visual mais convencional com cabelos e vestimentas que não 

fujam do que é considerado normal, para que haja um equilíbrio entre as tatuagens e 

os trajes; ou atribuir significados para as tatuagens. (LARSEN, PATTERSON E 

MARKHAM, 2014). 

 

4.1 Notas históricas sobre as modificações corporais 

 

Não se sabe ao certo onde e quando exatamente surgiu a tatuagem. Pedro e Aguiar 

(2018, p.5) afirma que “a tatuagem foi inventada várias vezes, em diferentes 

momentos e partes da Terra, em todos os continentes. ” Costa explica:  

 

Historicamente, o “pai da tatuagem”, trata-se de Ötzi, nome derivado do Vale 
de Monte Similaun mais conhecido como Múmia do Similaun de 5.300 A.C.. 
Seu corpo possuía 57 tatuagens, algumas localizadas em pontos que 
coincidiam com atuais pontos de acupuntura, que supostamente poderiam ter 
sido feitas para tratar doenças. (COSTA, APUD PEDRO E AGUIAR, 2018, 
P.5) 

 

 

Tais vestígios de modificações corporais sugerem que elas acompanham os seres 

humanos desde o início da sua existência. 

 

No Antigo Egito, entre os anos de 2200 e 2000 A.C., já existiam registros de que já 

existia a prática da tatuagem (SOARES, 2010). Na Polinésia, Filipinas, Indonésia e 

Nova Zelândia os nativos se tatuavam em rituais ligados à religião. (GALEGA, 2010). 

No Japão, a máfia Yakuza utilizava a tatuagem como forma de provar a sua lealdade 

e sacrifícios a sua organização. Os povos indígenas americanos, os maias e os 
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astecas se tatuavam como forma de expressão religiosa, pois acreditavam que após 

a morte, as almas iriam ser avaliadas pelas suas tatuagens para entrar no paraíso. 

Durante a segunda guerra mundial, os judeus eram tatuados nos campos de 

concentração, sendo identificados com números. (PEDRO E AGUIAR, 2018). 

 

No Brasil, os pioneiros na prática da tatuagem eram os indígenas, que modificavam 

seus corpos em diversos rituais, utilizando urucum e jeripapo como tintas. (MARQUES 

APUD PEDRO E AGUIAR, 2018). Pedro e Aguiar relatam sobre o processo de 

modificação corporal dos indígenas brasileiros: 

 

Utilizavam espinhos vegetais, ossos de dentes de animais e pedra para a 
introdução das tintas na pele, ou esfregavam sobre as feridas antecipadas de 
rituais com seus desenhos quase sempre geométricos, em formas de 
manchas e linhas, feitas no rosto e no corpo das quais muitas sem grande 
pigmentação. (PEDRO E AGUIAR, 2018, P.7) 

 

Segundo Soares (2011), com a chegada dos portugueses ao Brasil, as modificações 

corporais dos indígenas causaram estranhamento, o que foi relatado por Pero Vaz de 

Caminha. 

 

Jeha (2019), explica que os marinheiros tiveram uma grande participação na 

popularização e disseminação da prática de tatuar o corpo no mundo, incluindo o 

Brasil. Os marujos atuavam como tatuadores no século XX, atendendo e realizando 

suas artes em regiões portuárias, foi nessa época que começaram a surgir as 

primeiras máquinas de tatuagem. (JEHA, 2019). 

 

A tatuagem moderna, realizada com máquinas, foi trazida para o Brasil em 1959, por 

um marujo dinamarquês chamado Knud Harald Lucky Gegersen, que era conhecido 

como Lucky ou Mr. Tattoo, sendo, provavelmente, por muitos anos o único tatuador 

do Brasil. (GALEGA, 2010; JEHA, 2021). Galega (2010, p.17- 18) declara que “Em 

1959, o dinamarquês aportou no Brasil e atuou principalmente como tatuador na 

região portuária de Santos. ”.  

 

De acordo com Pedro e Aguiar (2018), alguns fatores contribuíram para o início da 

desestigmação da tatuagem na sociedade. A profissionalização do tatuador e a 

criação dos estudos de tatuagem nos anos 80, consequentemente tornando o 
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processo mais seguro e higiênico, e a adesão da tatuagem por surfistas e pessoas de 

classe média foram de grande ajuda para que a tatuagem fosse popularizada. 

 

4.2 Tatuagem e piercing na atualidade 

 

A prática de tatuar o corpo sempre foi um tabu, devido ao fato de ser associada com 

a marginalidade e a rebeldia. Porém hoje, vem ganhando espaço na sociedade, e é 

vista como uma arte para um grande número de pessoas Pedro e Aguiar (2018, p.13) 

declara que “o discurso e atitudes daqueles que possuem tatuagens são 

completamente o oposto da imagem que era construída no passado.”. 

 

O comportamento humano é mutável com o passar das gerações. A atribuição da 

marginalidade às pessoas tatuadas como uma visão de gerações conservadoras se 

dissipa com o passar das décadas. Visto isso, a tendência é que este estereótipo seja 

dissipado com o passar dos anos. 

 

Nos últimos anos, a prática da tatuagem e o piercing estão sendo aprimoradas, e 

sendo profissionalizadas e regulamentadas com o surgimento dos estúdios de 

tatuagem, onde há uma preocupação com a higiene e esterilização de equipamentos, 

contribuindo para a segurança no processo. Com isso, estas práticas estão sendo 

gradualmente ressignificadas, e vem sendo desassociadas da criminalidade, sendo 

cada vez mais tratadas como naturais pela sociedade, e se tornando populares entre 

os mais variados grupos de pessoas, sobretudo os jovens, que são a grande maioria 

dos adeptos destas modificações corporais. (Leitão, 2004; Rocha, 2009; Pérez, 2006; 

apud Barbosa et al). 

 

O mercado de tatuagem vem crescendo nos últimos anos, e os estúdios de tatuagem 

e a profissão de tatuador se popularizam cada vez mais. O Sebrae aponta que entre 

os anos de 2016 e 2017, houve um crescimento de 24,1% no número de estúdios de 

tatuagens regularizados no Brasil (SEBRAE, 2018). 

 

Apesar de ainda haver um certo preconceito, a tatuagem é mais popular sobretudo 

para os mais jovens, que são mais prováveis de verem a tatuagem de forma positiva. 

Já as pessoas mais tradicionais ou de gerações mais antigas são mais propensos a 
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verem pessoas tatuadas como loucas ou desclassificadas. (PEDRO E AGUIAR, 

2018). 

As pessoas se tatuam por inúmeros motivos. Essas modificações corporais servem 

para se diferenciar dos demais, criando uma identidade própria, fazer homenagens às 

pessoas queridas, cobrir marcas, cicatrizes ou manchas, ou até mesmo por questão 

de estilo, sem atribuir significados aos desenhos, fazendo-os apenas por achar 

bonitos. (GALEGA, 2010).  

 

De acordo com uma pesquisa recente realizada pelo instituto alemão Dalia, o Brasil 

ocupa a 9ª posição entre os países que mais se tatuam no mundo, segundo o estudo, 

as pessoas que possuem ao menos uma tatuagem totalizam 38% dos brasileiros, 

como mostra na figura abaixo. (STATISTA, 2018). 

 

Figura 4 - Onde as tatuagens são mais populares 

 

Fonte: Statista (2018) 

 

A tatuagem e as modificações corporais também se tornam mais populares entre 

pessoas mais velhas, deixando de ter seu uso quase exclusivo pelos mais jovens. No 

gráfico abaixo, é possível ver um crescimento de tatuados entre o público de pessoas 

acima de 39 anos nos anos 2000. (FONSECA, 2003). 
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Gráfico 1 - Distribuição da tatuagem por grupos de idade (%) 

 

Fonte: Fonseca (2003) 

 

A revista Superinteressante realizou em 2018 uma pesquisa, a qual chamou de 1º 

Censo de Tatuagem do Brasil, com mais de 80 mil entrevistados, por meio de redes 

sociais, onde demonstra o perfil dos adeptos às tatuagens no país. Segundo dados 

da pesquisa, o total de mulheres tatuadas é maior que o de homens tatuados, 

totalizando 59,9%, superando o percentual da população feminina do país que é de 

51% 
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Figura 5 - Comparação de tatuados por gênero 

 

Fonte: Superinteressante (2014) 

 

Segundo a pesquisa da Superinteressante (2014), a predominância de pessoas 

tatuadas são de pessoas brancas, totalizando 73,9%, em comparação com a soma 

de pretos e pardos, ue é de 23,30%.  

 

Figura 6 - Percentual de pessoas tatuadas por cor/raça 

 

Fonte: Superinteressante (2014) 

 

4.3 Tatuagem e piercing no mercado de trabalho 
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Levando em conta o aumento crescente do consumo de tatuagens, no âmbito 

profissional, é notório um maior número de pessoas que possuem tatuagens, e a 

variedade dessas pessoas em diversas profissões, como afirma Radael et al:  

 

Considerando historicamente o consumo de tatuagens associado a 
profissões específicas, pressupõe-se que com o aumento de pessoas 
tatuadas também tenha aumentado a variedade de profissões nas quais se 
encontram tatuados e pressupõe-se, ainda, que esse aumento tenha levado 
a uma ressignificação das tatuagens, influenciando na relação entre os 
empregadores e os profissionais tatuados. (RADAEL ET AL, 2020, P.153) 

 

No meio profissional, as tatuagens podem se tornar um problema, visto que, ainda 

hoje, não são totalmente aceitas em todas as áreas profissionais, podendo ser vistas 

pelos recrutadores como um sinal de desleixo, rebeldia e desvio de conduta. Em 

setores mais formais, há uma resistência ainda maior pelos gestores em contratar 

pessoas que possuem tatuagens, sobretudo em locais visíveis do corpo. Radael et al 

afirmam que:  

Em campos mais formais, profissões mais antigas como a área jurídica, da 
saúde e administrativa, a resistência ainda é muito grande, a ponto de ser um 
critério para a desclassificação do candidato, dependendo do tamanho, 
desenho e local da tatuagem O preconceito aos profissionais nessas áreas 
está presente, principalmente, quando o candidato fará atendimento ao 
público. (RADAEL ET AL, 2020, P.161) 

  

Já em áreas onde o trabalho depende da criatividade do colaborador, a tatuagem é 

mais aceita, e pode ser até mesmo um ponto positivo, pois as pessoas que possuem 

tatuagens são vistas como criativas. (Radael et al, 2020). 

 

Dentro do contexto organizacional, a visão negativa da tatuagem pode causar 

impactos pelo fato de que a tatuagem não é bem vista com bons olhos pelos gestores 

e profissionais da área de recrutamento e seleção. Mas, assim como na sociedade, 

meio corporativo é mutável, e a tatuagem também ganha espaço entre as pessoas 

que pretendem ter uma carreira profissional, apesar de a aparência do candidato ter 

grande importância no momento de selecionar candidatos para um cargo. 

 

De acordo com Pedro e Aguiar (2018), a imagem profissional é um dos fatores que 

influencia no sucesso da carreira, e dependendo do local, a tatuagem pode atrapalhar 

o profissional, principalmente quando se trata de atuação em uma área mais formal, 
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como por exemplo bancos ou na área jurídica. Em outras empresas, a tatuagem não 

é um problema, o importante é o funcionário desempenhar sua função, fazendo seu 

trabalho de acordo com o que foi pedido. Galega (2010, p.40) afirma que “A tatuagem 

não interfere em nada na sua vida profissional a menos que você se sinta incapacitado 

de exercer algum cargo ou função por ter uma tatuagem. Esse problema pode ser 

tratado por um psicólogo, pois revela insegurança sua” 

 
É importante ressaltar que o artigo 3º, inciso IV da constituição brasileira veta 
qualquer discriminação:  
 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - Garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; 

IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Além disso, o artigo 5º da constituição federal prevê que “todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. ” Portanto, a discriminação de pessoas pelo 

simples fato de possuir tatuagens no ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar 

fere a constituição federal brasileira. 

 

A sociedade vem passando por mudanças, e isso reflete em vários aspectos, inclusive 

no profissional. A prática de modificar o corpo com tatuagens é um exemplo disso, o 

que antes era considerado como um sinal de rebeldia, malandragem e desleixo, está 

cada vez mais sendo visto como arte, principalmente por pessoas mais jovens, e ainda 

assim, tem adeptos de todas as idades.  

 

No meio profissional, a aceitação de pessoas tatuadas é diferente dependendo da 

área de atuação e da empresa, o que significa que, para muitos, ter tatuagem ainda é 

um problema, e pode contribuir para eliminação de um candidato em um processo 

seletivo, ou gerar exigências de usar roupas que cubram os desenhos no ambiente 

de trabalho. Essa resistência é maior em áreas onde exige uma maior formalidade do 
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trabalhador como a área jurídica, ou cargos de gestão, ou áreas onde seja necessário 

um contato com o cliente. 

 

Apesar de ainda haver preconceito no ambiente profissional, hoje em dia, em algumas 

áreas, ou em determinadas empresas, a tatuagem não é um problema, o que permite 

que os profissionais possam trabalhar sem ter que evitar expor suas tatuagens. 

 

Para buscar um entendimento melhor sobre a influência da tatuagem na carreira, 

Pedro e Aguiar (2018) realizaram um estudo visando buscar opiniões de pessoas de 

diferentes idades e profissões sobre a tatuagem no meio profissional. Alguns gestores 

afirmaram que a tatuagem é prejudicial na carreira, pois pode desviar o foco das 

atividades do trabalhador, passando uma má impressão e deixando suas qualidades 

em segundo plano. Além disso, afirmam que uma pessoa com muitas tatuagens passa 

uma imagem de desleixo e afeta a credibilidade. 

 

No estudo feito por Pedro e Aguiar (2018), pessoas tatuadas revelam que já sofreram 

preconceito por conta das tatuagens. Uma das entrevistadas revela que sofreu 

preconceito ainda na faculdade, quando cursava pedagogia e seus colegas diziam 

que ela não iria conseguir trabalhar com crianças por conta das tatuagens, e além 

disso, encontrou problemas quando foi trabalhar em uma escola da rede particular 

com a condição de que ela escondesse suas tatuagens. Ressaltou que na rede pública 

não encontrou resistências quanto as suas tatuagens, e que hoje trabalha em uma 

escola da rede privada, onde nunca recebeu orientações para cobrir suas tatuagens. 

Outros entrevistados, um que trabalha como segurança e outro que atua na área de 

tecnologia, revelou que nunca tiveram problemas por conta de suas tatuagens e que 

nunca precisaram escondê-las. (Pedro e Aguiar, 2018). 

 

Já em um estudo feito por Radael et al em 2020 demonstra a perspectiva sobre a 

tatuagem em diferentes áreas, e a visão de profissionais de recrutamento e seleção 

sobre a contratação de pessoas tatuadas. No estudo, foi percebido que na área 

jurídica há uma resistência maior na contratação de pessoas com tatuagens, com o 

argumento de que é uma área mais conservadora que exige uma aparência mais 

formal, sobretudo quando os advogados realizam serviços externos, pois estes 

precisam estar com a aparência esperada pela sociedade. Na área relacionada a 
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saúde, houveram relatos de que há um preconceito por médicos e outros profissionais 

em relação a pessoas que possuem tatuagens, e isso influencia na decisão de 

contratar pessoas que são adeptas a estas modificações corporais. Na área de 

publicidade, há uma melhor tolerância em relação as modificações corporais, e, 

diferente das outras áreas, o uso de tatuagens é encorajado. 

 

Radael et al (2020) esclarecem que atualmente ainda há o preconceito em relação a 

tatuagens em determinadas áreas de atuação, como a área jurídica, hospitalar e de 

atendimento ao público, e que algumas áreas, como as relacionadas a design, 

marketing e publicidade e áreas que dependem da criatividade dos trabalhadores 

tendem a aceitar estas modificações mais do que outras. Porém, está havendo aos 

poucos uma desestigmatização gradual da tatuagem no âmbito profissional, e a 

tendência é a esta realidade mudar cada vez mais, considerando o crescimento de 

pessoas adeptas a prática da tatuagem no Brasil. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Para chegar aos resultados deste estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

exploratória e uma pesquisa em forma de questionário. Dessa forma, foi possível 

responder problema da pesquisa e atingir os objetivos geral e específico.  

 

De acordo com Marconi e Lakatos “A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral 

sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância por serem 

capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema“ (2003, p.25).  

Sobre este tipo de pesquisa, Gil (2002, p.44) informa que “ela é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. ” 

 

 A pesquisa bibliográfica foi de grande importância para reunir todas as informações 

necessárias para obter uma base teórica, baseada nas visões de diversos autores, 

permitindo o conhecimento aprofundado sobre os assuntos relacionados com gestão 

da diversidade, e sua importância para as organizações, as modificações corporais, 

trazendo conceitos sobre os diversos tipos, os dados históricos e como estas 

modificações são vistas na atualidade. A pesquisa bibliográfica permitiu que fosse 
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feito um paralelo com estes temas, de forma que fosse possível demonstrar a relação 

entre eles. 

 

Outro passo importante para a elaboração deste trabalho foi a pesquisa exploratória, 

que teve por objetivo conhecer mais sobre os temas abordados. De acordo com Gil 

(2002, p.41), “estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias 

ou a descoberta de intuições”.  

 

A ideia inicial para este trabalho seria realizar um estudo de caso comparativo junto a 

duas empresas do ramo varejista, uma com política de inclusão da diversidade e outra 

sem esta política. A pesquisa procurou entrevistar os recrutadores dessas empresas 

para tentar compreender como os mesmos lidam com pessoas que possuem 

modificações corporais. Também seriam entrevistadas pessoas tatuadas em ambas 

as empresas, com a intenção de compreender qual a percepção que as mesmas têm 

sobre o ambiente de trabalho e perspectivas profissionais. No entanto, a pesquisa de 

campo neste momento não foi realizada, em função da pandemia da COVID-19, e das 

dificuldades de realizar este tipo do estudo, com o fechamento do comércio, o que 

inviabilizou a realização deste tipo de pesquisa. Em vez disso, foi aplicado um 

questionário de forma online. 

 

As pesquisas do tipo survey são utilizadas para obter dados, colher opiniões, saber 

características, ações e informações sobre determinado grupo de pessoas, utilizando 

como instrumento de pesquisa, um questionário. (FONSECA, 2002, P.33). No entanto, 

é importante ressaltar que a presente pesquisa não é empiricamente representativa, 

ou seja, não representa a população estatisticamente.  

 

O questionário contém 25 perguntas, sendo 14 perguntas de múltipla escolha e 14 

perguntas abertas. O questionário foi feito pelo google forms, aplicado entre os dias 

07 e 10 de Junho de 2021. A divulgação do questionário foi feita por meio de contatos 

pessoais, redes sociais (instagram, whatsapp e facebook), onde foram coletadas um 

total de 67 respostas.  
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada com 67 pessoas do estado da Bahia, predominantemente 

residentes em Salvador e região, com idade entre 20 e 53 anos. A pesquisa teve o 

intuito de levantar dados sobre o profissional tatuado no mercado de trabalho, 

demonstrando a percepção das pessoas sobre o tratamento destes profissionais no 

ambiente de trabalho, e verificar se as empresas que apresentam uma política de 

gestão da diversidade apresentam uma maior aceitação com este público. 

 

6.1 Perfil dos entrevistados 

 

Para iniciar o item onde é descrito o perfil da amostra, é feita a descrição do total de 

pessoas que são adeptas às modificações corporais como tatuagens e piercings. A 

amostra aponta que o total de pessoas que possuem modificações corporais da 

amostra é de 66,15%, totalizando 44 pessoas, significativamente maior que o total de 

pessoas que não as possuem, sendo este um total de 33,85%, que representa um 

total de 22 pessoas, como é apresentado no gráfico 1. O percentual de adeptos às 

modificações corporais da amostra é significativamente maior do que o percentual na 

pesquisa do instituto Dalia realizada em 2018, que aponta que o total de brasileiros 

adeptos às tatuagens chega a 38%. (STATISTA, 2018). 

 

Gráfico 2 - Você possui modificações corporais como tatuagens e/ou piercings? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

66,15%

33,85%

Sim Não



39 
 

 

A partir deste momento, os dados desta pesquisa irão se referir aos 44 respondentes 

que afirmaram que possuem modificações corporais, exceto quando for tratado o 

assunto da gestão da diversidade cultural, onde haverá dados incluindo toda a 

amostra. 

 

A amostra é composta por pessoas com idade entre 20 e 46 anos, na maior parte do 

gênero feminino, o que totaliza 29 pessoas, somando o percentual de 67,44%, e o 

total de pessoas do gênero masculino é de 14, sendo 32,56%. O que pode ser visto 

no gráfico 2. Essa diferença é compatível com os dados da pesquisa da revista 

Superinteressante, intitulada 1º censo de tatuagem no Brasil, feita pela própria revista 

por meio de redes sociais, com mais de 80 mil entrevistados, onde os dados apontam 

um número de mulheres tatuadas maior que o de homens, chegando a 59,9%, uma 

diferença de 7,54% em comparação ao presente estudo.  

Gráfico 3 - Qual seu gênero? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que diz respeito a raça/cor, o total de pessoas que se identificam como pretos ou 

pardos é superior ao total que se identificam como brancos. No gráfico 4, pode-se ver 

que o percentual de pessoas pretas e pardas é de 69,77%, somando 30 pessoas. 

Enquanto o total de brancos é de 30,23%, sendo estes 13 respondentes. Este dado 

confronta o dado da pesquisa da revista Superinteressante (2014), onde aponta o 

percentual de brancos como a grande maioria, chegando a 73,9%. 

67,44%

32,56%

Feminino Masculino
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Gráfico 4 - Qual a sua cor/raça? 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Quando relacionamos gênero e raça, nota-se que as mulheres negras e pardas que 

possuem modificações corporais estão em maior número na amostra sendo elas um 

total de 20, o que representa o percentual de 45,45%. O menor percentual de adeptos 

às modificações corporais dos que responderam à pesquisa foi o de homens brancos, 

que totalizam apenas 9,09%, em números, apenas 4. 

 

Quadro 2 - Relação gênero/raça 

Gênero/raça Total % 

Mulher negra/parda 20 45,45% 

Mulher branca 10 22,73% 

Homem preto/pardo 10 22,73% 

Homem branco 4 9,09% 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Entre as pessoas que possuem modificações corporais, um total de 35 pessoas 

afirmaram estar trabalhando atualmente.  As profissões dos respondentes à pesquisa 

foram divididas em 7 grupos: Profissionais liberais, atividades administrativas que não 

atendem ao público, profissionais em cargos de gerência, profissionais de 

atendimento ao público de forma presencial, profissionais de atendimento ao público 

(que não lidam com o público presencialmente, como profissionais da área de 

telemarketing), profissionais da área de educação e profissionais da área de 

tecnologia. 

69,77%

30,23%

Pretos/pardos Brancos
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O grupo que apresentou um maior número de pessoas adeptas às modificações 

corporais foi de atividades administrativas que não atendem ao público, que chega a 

um percentual de 40,54%, sendo estes, 15 pessoas. Seguido de profissionais liberais, 

que, apesar de ser o segundo maior número de pessoas, ainda assim, existe uma 

grande diferença para o grupo com maior quantidade, visto que são apenas 6 

pessoas, totalizando 16,22%. 

 

Quadro 3 - Quantidade de pessoas com modificações corporais por grupo de 
profissão 

Profissão/cargo Quantidade % 

Total 35  

Atividades administrativas que não atendem ao público 15 40,54% 

Profissionais liberais 6 16,22% 

Profissionais da área de educação 4 10,81% 

Profissionais da área de tecnologia 4 10,81% 

Profissionais com cargos de gerência 2 5,41% 

Profissionais de atendimento ao público de forma 
presencial (vendedor, recepcionista, etc.) 

2 5,41% 

Profissionais de atendimento ao público (telemarketing) 2 5,41% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O perfil mais comum entre os entrevistados é o de mulheres negras que trabalham 

em área administrativa sem atendimento ao público, somando o total de 7 pessoas 

nesta situação. Já o perfil menos comum é o de homens brancos, sendo 05 pessoas 

com as seguintes profissões: 2 da área administrativa sem atendimento ao público, 

um da área de educação, um profissional liberal e um em busca de emprego. 

 

6.2 Estranhamento com modificações corporais em empresas 

 

O público que possui modificações corporais que dizem já ter sofrido algum tipo 

estranhamento por conta de suas modificações corporais no ambiente de trabalho é 

significativamente menor do que os que dizem não ter passado por esta situação. Dos 

que afirmam possuir tatuagens visíveis, apenas 7 relatam esta experiência, o que 

representam 15,56%.  
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Gráfico 5 - Você já percebeu algum estranhamento no ambiente de trabalho por 
conta das tatuagens? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Este dado pode ser um indicativo da diminuição da resistência em relação a pessoas 

tatuadas no ambiente de trabalho, visto que as modificações corporais eram um fator 

limitador no mercado de trabalho, sendo restrito a um pequeno número de pessoas, 

que eram discriminadas pela sociedade. Esta mudança pode estar relacionada ao 

crescimento do número de pessoas que estão aderindo as estas modificações 

corporais. Isso que faz com que se torne cada vez mais normal a presença de pessoas 

que possuem tatuagens em todos os ambientes, pois o aumento de pessoas adeptas 

a este estilo pode fazer com que as pessoas se sintam mais seguras e confiantes para 

aderi-lo, fazendo com que se torne cada vez mais comum. 

 

A pesquisa demonstrou haver um equilíbrio quando se trata de cor/raça, visto que das 

7 pessoas que dizem ter sofrido um estranhamento por conta das modificações 

corporais no ambiente de trabalho, 4 se autodeclaram como brancos, e 3 como pretos 

ou pardos. Porém, este resultado pode haver influência do grande número de 

pretos/pardos que responderam à pesquisa, visto que a amostra não é 

estatisticamente representativa. 

 

Quando se trata de gênero, esta condição influencia no tratamento de pessoas que 

escolheram enfeitar seus corpos com modificações corporais, visto que das 7 pessoas 

que notaram uma restrição em relação a suas tatuagens no ambiente de trabalho, 5 

são do gênero feminino, e apenas 2 são homens.  

15,91%

84,09%

Sim Não
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A menção ao gênero é relatada quando se trata de estranhamento no local de trabalho 

por algumas respondentes da pesquisa. Uma delas, uma analista de qualidade de 35 

anos, relata que, além dos comentários negativos, suas modificações corporais são 

fetichizadas por homens “Brincadeiras e insultos sobre mulheres tatuadas. Os homens 

têm muitas fantasias sexuais com mulheres tatuadas. São olhares constrangedores”. 

Outra entrevistada, estagiária de 22 anos, relata que suas tatuagens já causaram 

estranhamento por conta de o tamanho não ser algo considerado delicado quando se 

trata do gênero feminino “Sim, por serem duas mulheres no braço e por ser uma 

tatuagem grande, saindo do ‘delicado’ e ‘feminino’ “   

 

Quando relacionamos gênero e raça, os homens que se autodeclaram como pretos e 

pardos afirmaram não ter passado por nenhum tipo de estranhamento em relação às 

suas tatuagens no ambiente de trabalho, como pode ser visto no gráfico 6. E isto é 

curioso porque o quesito “raça” representa um peso na maioria das vezes para 

pessoas do gênero feminino, visto que, a maioria que afirmou nunca ter passado por 

esta situação é o de mulheres autodeclaradas como pretas ou pardas. Apesar disso, 

há pouca diferença para a quantidade de mulheres brancas que relataram esta 

experiência. O que pode indicar, junto com os depoimentos sobre as situações no 

ambiente de trabalho, que o fator que mais influencia no tratamento de pessoas 

tatuadas no ambiente de trabalho é o gênero. Porém é importante ressaltar que este 

foi o grupo em maior número entre os respondentes do questionário.  

 

Gráfico 6 - Relação gênero/raça e estranhamento no ambiente de trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O tamanho e a quantidade de tatuagens e piercings dos participantes da pesquisa 

mostrou ser uma variável que influencia significativamente no tratamento destas 

pessoas no ambiente de trabalho, visto que a maior parte das pessoas que afirmaram 

já ter sofrido algum tipo de estranhamento no ambiente de trabalho possui um grande 

número de tatuagens, sendo elas em locais visíveis e em tamanho grande, uma delas 

afirma ter 85% do corpo tatuado, como pode-se ver no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 - Descrição das modificações corporais 

Gênero Idade Quantidade de 
modificações corporais 

Descrição 

F 22 9 piercings, 4 tatuagens Uma frase pequena, o símbolo do meu 
signo (gêmeos), um hamsa old school 
e as deusas do sol e da lua formando 
o universo no braço. 

M 24 11 tatuagens e 4 
piercings 

São todas em preto e cinza e são 
desenhos, tamanhos e estilos 
diferentes. 

M 27 6 tatuagens Na mão esquerda parte superior e nos 
dedos/pescoço lado 
esquerdo/costela/braço direito 
fechado e na panturrilha. Todas são 
imagens que remetem a algo que eu 
gosto e nos dedos e costela letras com 
significados pessoais. 
 

F 31 Uma tatuagem Pequena, desenho de estrela 

F 33 Uma tatuagem Nome do pai com asas de anjo 

F 35 2 piercings e 85% do 
corpo tatuado 

Old School, maori, realismo, tribal, 
oriental, uma diversidade 

F 42 23 tatuagens Cactos, flores, grafites, duendes, 
tribal, código de barras, coração, 
nomes das minhas filhas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Esta predominância de pessoas com maior número de tatuagens grandes e visíveis, 

que já sofreram algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho, reforça a 

diferença entre as pessoas tatuadas e as pessoas que possuem tatuagens, como 

enfatizado por Roberts (2012, p.153). Visto que há um maior impacto visual destas 

pessoas tatuadas na sociedade, principalmente para gestores no ambiente de 

trabalho. 
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As modificações corporais são feitas por pessoas de diferentes profissões, como 

podemos ver o quadro 4, se tornando cada vez mais comuns entre diversos 

profissionais.  

 

Das pessoas que afirmaram ter sofrido algum tipo de estranhamento no ambiente de 

trabalho, o quadro abaixo mostra como estão classificadas de acordo com cada grupo 

de profissões.  Das 7 pessoas que afirmaram já ter sofrido algum estranhamento no 

ambiente de trabalho, 3 estavam buscando emprego no momento. As outras 4 

pessoas, 1 era profissional liberal, 2 realizavam atividades administrativas que não 

atendem ao público, e 1 pessoa atuava em um cargo de gerência.  

 

Nas áreas de comunicação, atendimento ao público, telemarketing, educação e 

tecnologia não houve pessoas que relataram já ter sofrido algum tipo de 

estranhamento no ambiente de trabalho. De acordo com autores citados no referencial 

teórico, as áreas onde as modificações corporais são menos aceitas são áreas de 

atendimento ao público e área jurídica. 

 

Quadro 5 - Estranhamento no ambiente de trabalho/ grupos de profissões 

Profissão Quantidade 

Pessoas que estão buscando emprego 3 

Atividades administrativas que não atendem ao público 2 

Profissional liberal 1 

Profissionais com cargos de gerência 1 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No quadro 6, pode-se ver uma relação dos respondentes que estão buscando 

emprego e possuem modificações corporais. Entre estas 3 pessoas, 2 delas possuem 

um grande número de tatuagens e em tamanho grande, sendo elas totalmente 

visíveis. A outra entrevistada, possui uma tatuagem pequena, com desenho de 

estrela. Além disso duas são do gênero feminino, e duas são brancas. 

 

Quadro 6 - Quantidade de tatuagens/ pessoas em busca por empregos 

Idade Gênero Cor/raça Quantidade de modificações 
corporais 

Descrição das 
modificações 
corporais 
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24 M Branco 11 tatuagens e 4 piercings São todas em 
preto e cinza e 
são desenhos, 
tamanhos e 
estilos diferentes. 

31 F Branca Uma tatuagem Pequena, 
desenho de 
estrela 

42 F Preta/parda 23 Cactos, flores, 
grafites, 
duendes, tribal, 
codigo de barras, 
coração, nomes 
das minhas filhas 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A carreira profissional é algo que influencia muito na hora de decidir fazer ou não uma 

tatuagem ou um piercing. O medo de sofrer preconceito, ou de não encontrar um 

emprego após realizar estes procedimentos pode impactar na decisão de fazê-los ou 

não. Excepcionalmente para esta questão, foram consideradas as respostas de todas 

as pessoas que responderam ao questionário, e não apenas as que possuem 

modificações corporais. Entre todos os respondentes da pesquisa, 32,31%, ou seja, 

21 pessoas afirmaram que já deixaram de realizar modificações corporais por conta 

de sua carreira profissional, enquanto a maior parte, 67,69%, 44 pessoas não 

deixaram de realizar estes procedimentos por motivos profissionais, como é 

demonstrado no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Você já deixou de fazer modificações corporais por conta de carreira? 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

32,31%

67,69%

Sim Não
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Dentre as 44 pessoas que afirmaram possuir tatuagens, apenas 4 já cogitaram a ideia 

de remover suas tatuagens por conta da carreira. O pouco número pode ser um 

indicativo de que atualmente as pessoas estão mais seguras para realizar 

modificações corporais,  

Entre aqueles que possuem modificações corporais, 37 disseram não acreditar que 

suas tatuagens fecharam portas para o mercado de trabalho, enquanto 6 disseram 

que pode fechar. Sobre isso, a participante de 22 anos, estagiária, cita suas 

modificações corporais como um possível obstáculo na área da psicologia infantil em 

escolas “Por fazer psicologia e querer trabalhar com crianças, é bem difícil escolas 

aceitarem. ” 

 

Além disso, houve participantes que, ao serem questionados sobre o assunto, 

afirmaram que hoje em dia não há mais influência negativa da tatuagem no âmbito 

profissional, como afirma o entrevistado “A”, um homem de 27 anos, que atualmente 

não está trabalhando “Acho que nos dias de hoje, apesar do conservadorismo, a 

tatuagem não influencia mais no processo de um determinado candidato, ou no 

desenvolvimento de um profissional. ” 

 

A entrevistada “B” uma advogada de 27 anos, faz uma comparação temporal de como 

as tatuagens eram vistas no passado no ambiente profissional, com a maneira que 

são vistas nos dias atuais, ressaltando que, para ele, as profissões mais formais, ainda 

há uma certa estranheza: 

 

Acredito que, no passado, as tatuagens eram vistas de maneira negativa, no 
entanto, ao longo do tempo, e aos poucos, esse julgamento negativo foi se 
modificando. Mas, algumas profissões que exigem um maior grau de 
formalidade, ainda são vistas com estranheza. 

 

Houve também um pequeno número de pessoas que disseram já ter escondido suas 

tatuagens ou piercings no ambiente de trabalho. Das pessoas que possuem 

modificações corporais, 8 revelaram já as ter ocultado, para que o chefe não visse, ou 

no momento da entrevista. Entre estas pessoas, curiosamente todas são do gênero 

feminino, e 6 delas se identificam como pretas ou pardas.  
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Uma entrevistada de 35 anos, analista de qualidade, que possui 85% do corpo tatuado 

e 2 piercings, afirmou já ter passado três meses escondendo suas tatuagens com 

camisas de manga longa e calças devido ao receio de mostrar suas tatuagens no 

ambiente de trabalho. Outra entrevistada, estagiária do setor administrativo, de 24 

anos, afirmou que escondeu quando fez uma tatuagem grande no antebraço, por 

receio. 

 

Apesar deste dado, apenas 3 pessoas acreditam que suas tatuagens à mostra em 

processos seletivos de emprego foram determinantes para a reprovação em alguma 

vaga. Dentre estas pessoas, todas são mulheres, e todas se identificam como pretas 

ou pardas. 

 

6.3 Gestão da diversidade e a aceitação das modificações corporais 

 

No que diz respeito à gestão da diversidade, notou-se que o número de empresas que 

possuem estas políticas na região de Salvador ainda é muito pequeno. O que pode 

apontar para o fato de que a gestão da diversidade ainda não ser uma prática comum 

nas empresas. Das pessoas que responderam à pesquisa, apenas 21,31% afirmam 

que na empresa onde trabalha possui políticas voltadas para a diversidade de seus 

funcionários, o que corresponde a 12 pessoas; 13,11%, 8 pessoas dizem não saber; 

e 66,57% informaram que não possuem tais programas nestas empresas.  

 

Gráfico 8 - A empresa onde você trabalha possui algum programa de diversidade 
para seus funcionários 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Dentre os programas mencionados pelos participantes da pesquisa, estão políticas 

voltadas para diversidade de gênero e liderança feminina, programas de apoio à 

diversidade, inclusão de pessoas com deficiência, cursos e palestras sobre o assunto. 

Apesar de não ter sido mencionada a inclusão de pessoas que possuem modificações 

corporais entre as políticas de gestão da diversidade destas empresas, a presença 

desta ferramenta é algo que influencia positivamente na contratação deste grupo, visto 

que entre os que afirmaram haver programas de apoio à diversidade, a maior parte 

possui modificações corporais.  

 

Das 13 pessoas que afirmaram haver tais políticas inclusivas em seus locais de 

trabalho, 8 possuem modificações corporais, o que representa 66,67% deste total, 

contra 4 que não possuem, sendo estes, 33,33%.  

 

Gráfico 9 - Modificações corporais em empresas com apoio à diversidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Entre as pessoas que possuem modificações corporais, somente dois afirmam ter 

apenas uma tatuagem, e além disso, um participante afirma ter 20 tatuagens e outro 

participante afirma possuir 85% do corpo tatuado. No quadro abaixo, são descritas as 

tatuagens de pessoas que afirmaram que em seus locais de trabalho possuem 

políticas de apoio a diversidade. 

 

Quadro 7 - Relação entre quantidade de tatuagens, idade e raça 

Gênero Idade Cor/raça Quantidade Descrição 

F 21 Branca Duas tatuagens Na costela 

66,67%

33,33%

Possuem Não possuem
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F 22 Preta/parda 4 tatuagens Borboleta, Flor, 
astronauta 

M 26 Preta/parda 3 tatuagens Simples e 
pequenas 

M 29 Preta/parda 20 tatuagens  Maori, letras, 
frases 

F 29 Preta/parda Piercing no nariz, tatuagem 
no braço  e nas costas 

Frases 

M 29 Preta/parda 2 piercings, 1 tatuagem 10 cm 

F 33 Preta/parda Uma tatuagem Nome do pai com 
asas de anjo 

F 35 Preta/parda 2 piercings e 85% do corpo 
tatuado 

Old School, maori, 
realismo, tribal, 
oriental, uma 
diversidade 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nessas empresas onde possuem programas de apoio a diversidade, há uma 

tendência maior a aceitarem pessoas que possuem modificações corporais. Ao 

relacionar dados de empresas adeptas a tais políticas, nota-se um número 

consideravelmente maior de pessoas que nunca perceberam nenhum tipo de 

estranhamento em relações às suas tatuagens e piercings, sendo esses um total de 

6 pessoas, ou seja, 75%, contra 25% que já sofreram este tipo de estranhamento, o 

que totaliza apenas duas pessoas.  

 

Gráfico 10 - Aceitação com modificações corporais em empresas com políticas de 
diversidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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25%
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Já nas empresas onde os participantes afirmam não possuir programas voltados para 

diversidade, apesar de possuir um percentual um pouco menor, em comparação às 

empresas que possuem estas políticas, ainda assim há um número de pessoas com 

modificações corporais de 57,89%, maior do que as que não possuem, sendo estes 

42,11%, como é mostrado no gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Modificações corporais em empresas sem políticas de diversidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Este resultado reforça os benefícios em adotar políticas de diversidade nas empresas, 

pois há uma maior valorização do profissional, mesmo quando a aparência não é 

considerada padrão. O que pode gerar vantagens competitivas para a empresa. 

 

6.4 Síntese dos resultados encontrados 

 

Frente aos dados coletados, é possível fazer uma síntese dos resultados encontrados. 

Alguns fatores podem ter influenciado na não confirmação da hipótese inicial, como 

por exemplo a amostra da pesquisa, visto que, a amostra não representa 

estatisticamente a sociedade, portanto, os resultados desta pesquisa dizem respeito 

exclusivamente à amostra coletada. Outro fator a ser considerado é o aumento de 

pessoas que possuem modificações corporais, pois, por haver mais pessoas que 

realizam este procedimento, o julgamento pode ser menor com relação a anos atrás. 

 

Os resultados expostos acima indicam que as modificações corporais atualmente são 

cada vez mais comuns no ambiente de trabalho, se tornando cada vez mais aceitas e 

aderidas pela sociedade. O número de pessoas que afirmam já ter passado por algum 

57,89%

42,11%

Possuem Não possuem
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estranhamento no ambiente de trabalho por conta das tatuagens é significativamente 

menor comparado com as pessoas que dizem nunca ter passado por esta experiência. 

Apesar disso, nota-se um número maior de relatos como estes de pessoas com uma 

grande quantidade de modificações corporais. 

 

Entre as variáveis gênero, raça, idade e profissão, o gênero apresenta uma maior 

influência no tratamento em relação às modificações corporais no ambiente de 

trabalho, e da percepção negativa como sendo um obstáculo no momento de 

conseguir um emprego, segundo relatos de pessoas do gênero feminino que 

responderam ao questionário.  

 

Tratando-se de raça, há um equilíbrio no número de pessoas que já notaram algum 

tipo de estranhamento no ambiente de trabalho, porém, não podemos assegurar que 

este resultado reflita a realidade de forma fiel, visto que não é uma amostra 

representativa do ponto de vista estatístico, sendo necessárias mais pesquisas que 

apresentem resultados mais precisos. Em termos de quantidade de pessoas adeptas 

às modificações corporais, os que se identificam como pretos e pardos são maioria, 

totalizando 69,77% de pessoas adeptas a este estilo. 

 

Tratando-se de trabalho, vale destacar dois quesitos: o primeiro é que, entre as 7 

pessoas que afirmaram já ter sofrido algum tipo de estranhamento no ambiente de 

trabalho, 3 estão procurando emprego atualmente, e duas destas pessoas possuem 

um grande número de tatuagens, o que pode indicar que a quantidade e o tamanho 

das tatuagens podem influenciar na aprovação de tatuados em vagas de empregos.   

 

Já entre os que estão trabalhando, o maior número de pessoas que já passaram por 

situação de estranhamento no ambiente de trabalho atua em atividades 

administrativas que não atendem ao público. Mas vale ressaltar que este grupo de 

pessoas é maioria entre os adeptos às modificações corporais que responderam à 

pesquisa, sendo estes 40,54%, um total de 15 pessoas. As áreas de atendimento ao 

público e a de gerência foram citadas por vários autores como áreas menos aceitas 

quando se trata de modificações corporais, e foram as áreas com os menores 

números de pessoas adeptas a este estilo que responderam à pesquisa. Isso pode 
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indicar que haja um receio de pessoas atuantes nestas áreas, em realizar estes tipos 

de procedimentos, devido à aceitação no mercado de trabalho. 

 

As políticas de gestão da diversidade ainda não são unanimidade entre as empresas, 

visto que muitas pessoas afirmam não haver ou desconhecer a existência de tais 

políticas nas empresas onde trabalham. Apesar disso, as empresas onde existem 

programas voltados para diversidade são mais abertas ao acolherem pessoas que 

possuem modificações corporais em seu quadro de funcionários, quando pode ser 

visto que estas empresas possuem um maior percentual de pessoas adeptas a este 

estilo, em comparação a empresas onde não apresentam estas políticas.  

 

Ademais, em empresas onde possuem políticas de diversidade, há um número bem 

menor de pessoas que afirmaram ter passado por algum tipo de estranhamento em 

relação as suas modificações corporais, mesmo que não tenha sido mencionado 

nenhum programa de inclusão especificamente para este público. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral avaliar se existe um preconceito em 

relação a contratação de pessoas tatuadas na cidade de Salvador/BA, mesmo quando 

se leva em consideração empresas que desenvolvem políticas de gestão da 

diversidade cultural.  

 

Para isso, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, exploratória e um questionário 

, de forma online, com o total de 67 pessoas, sendo 44 adeptos a modificações 

corporais como tatuagens e piercings, visando coletar dados como o perfil destas 

pessoas, profissão, a experiência que elas tiveram no ambiente de trabalho com 

relação as modificações corporais, e a adesão à Gestão da Diversidade nas empresas 

onde trabalham e se isto influencia na contratação e no tratamento destes indivíduos. 

 

A pandemia da COVID-19 que iniciou no ano de 2020 afetou o andamento da 

pesquisa, fazendo com que a ideia inicial de realizar um estudo de campo comparativo 

entre duas empresas do ramo varejista, se tornasse inviável, devido as dificuldades 

de visitas presenciais a estas empresas. Além disso, devido a pandemia, houve 
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dificuldades de realizar a pesquisa bibliográfica em livros, visto que a biblioteca do 

IFBA se encontrou fechada durante todo o período em que foi feito o trabalho.  

 

Ao abandonarmos o estudo de caso em função da pandemia, optamos pela aplicação 

de um uestionário, mesmo tendo consciência da sua limitação de não representar 

empiricamente com fidelidade o universo pesquisado. Esta limitação, no entanto, não 

invalidou a compreensão de questões relevantes, em particular a interface entre 

gênero e trabalho. 

 

Vale lembrar que nossa hipótese inicial indicava que haveria uma grande quantidade 

de pessoas que ainda hoje sofreriam algum tipo de estranhamento por conta das suas 

modificações corporais no ambiente de trabalho. 

 

A amostra da pesquisa apresentou que a grande maioria não passou por esse tipo de 

situação, apenas 15,91% da amostra relataram estes ocorridos, ou seja, um total de 

7 pessoas. Visto que a grande maioria dos respondentes da pesquisa possui algum 

tipo de modificações corporais, esperava-se que um número maior de pessoas tivesse 

sofrido este tipo de estranhamento no ambiente de trabalho. 

 

Embora esta hipótese não deva ser descartada, em nossa pesquisa percebemos que 

ela se articula com outros marcadores sociais, como raça e gênero. A depender do 

perfil do entrevistado (se homem branco de profissão liberal ou mulher negra de 

função administrativa), as tatuagens podem assumir significados diferentes, com 

formas diferentes de aceitação. 

 

O gênero parece influenciar na contratação e no tratamento de pessoas que possuem 

modificações corporais, uma vez que a grande maioria das pessoas que já passaram 

por algum estranhamento no ambiente de trabalho é de mulheres. Além disso, relatos 

de mulheres fazem menção ao gênero ao relatarem situações no ambiente de trabalho 

devido suas modificações corporais. 

 

A questão da raça aparentou um equilíbrio nesta pesquisa quando se trata das 

situações envolvendo modificações corporais no mercado de trabalho, visto que não 
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houve grandes diferenças no tratamento de pessoas que se declaram como brancas 

e com pretos e pardos no ambiente de trabalho.  

 

Entre as pessoas que possuem modificações corporais, foram identificados vários 

cargos, porém o que apresentou o maior número de adeptos a piercings e tatuagens 

foi o grupo de pessoas que exercem atividades administrativas que não atendem ao 

público, e os grupos com menor número de pessoas são os grupos que atendem ao 

público, o que sugere que as pessoas que trabalham com atendimento tem uma 

menor tendência a realizar estes tipos de procedimento, algo que é reflexo da 

sociedade que, desde décadas atrás, rejeitou socialmente este estilo.  

 

Outro aspecto que pode indicar que as modificações corporais pode ser um fator 

limitante na busca por um emprego, é o fato de que, das 7 pessoas que receberam 

um tratamento negativo no ambiente de trabalho por conta das suas tatuagens, 3 não 

estão trabalhando atualmente. O que reforça a ideia de que os empregadores levam 

em consideração a presença de tatuagens e piercings quando se trata da imagem 

profissional. O que pode atrapalhar estas pessoas na busca por um emprego, ou 

influenciar na decisão em fazer uma tatuagem ou um piercing. 

 

A gestão da diversidade nas empresas faz com que seja mais aceitável a realização 

de tatuagens e piercings pelos funcionários, visto que, das pessoas que trabalham em 

empresas que possuem políticas de diversidade, a maioria relatou nunca ter sofrido 

nenhum tipo de estranhamento no ambiente de trabalho por conta das modificações 

corporais. Já nas empresas onde não possuem tais políticas, há uma redução drástica 

na porcentagem de pessoas que nunca passaram por estas situações desagradáveis.  

 

Não houve menções sobre políticas de diversidade envolvendo pessoas que possuem 

tatuagens e piercings entre os respondentes da pesquisa. Apesar disto, a gestão da 

diversidade mostrou-se como um aspecto que influencia no tratamento destas 

pessoas. O que pode ser um ponto positivo, tanto para a empresa, por promover 

maiores vantagens competitivas e um maior bem-estar dos seus colaboradores; 

quanto para os funcionários, que estarão trabalhando em uma empresa que promove 

uma maior valorização dos seus funcionários, levando em conta as particularidades 

de cada um. 
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Para pesquisas futuras, algumas sugestões são válidas, como por exemplo a uma 

amostra de participantes mais ampla e que seja empiricamente representativa, para 

que os resultados da pesquisa sejam mais precisos. Além disso, um maior 

aprofundamento na questão da gestão da diversidade, e como ela pode influenciar no 

tratamento de pessoas que possuem modificações corporais como tatuagens e 

piercings, e sobre as áreas profissionais com uma maior aceitação com pessoas 

adeptas a este estilo.  
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APÊNDICE A – Questionário: Diversidade cultural na contratação de pessoas 

tatuadas 

 

1. Qual sua idade? ____________________________ 

 

2. Qual seu gênero? 

a) Feminino b) Masculino 

c) Outro:____________________ 

 

3. Onde você mora? _____________________ 

4. Qual a sua cor/raça?  

a) Preto 

b) Branco 

c) Pardo 

d) Indígena 

e) Asiático 

f) Outros _______ 

 

5. Você está trabalhando atualmente? 

a) Sim, sou autônomo 

b) Sim, com carteira assinada 

c) Sim, sou estagiário (a) 

d) Sim, de maneira informal 

e) Não, mas estou buscando 

emprego atualmente 

f) Não, e não estou buscando 

emprego atualmente 

 

6. Qual a sua profissão? ______________________________ 

7. Qual o cargo em que você atua na empresa onde trabalha? _______________ 

8. Há quanto tempo trabalha na empresa? ______________________________ 

9. A empresa onde trabalha possui programas de diversidade para seus 

funcionários? Se sim, comente sobre ________________________________ 

 

10. Você possui modificações corporais como tatuagens e/ou piercings? 

a) Sim b) Não 

 

11. Você já deixou de fazer alguma tatuagem ou piercing por questões 

profissionais?

a) Sim b) Não 

 

12. Quantas tatuagens e piercings você possui? ________________________ 
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13. Você poderia descrever suas tatuagens? (estilo, tipo, tamanhos, desenhos, 

estilo, etc.) ___________________________________________________ 

14. Suas tatuagens ficam em locais visíveis?  

a) Sim, totalmente visíveis 

b) Sim, parcialmente visíveis (podem ser facilmente ocultas pelas roupas) 

c) Não 

 

15. Você já possuía tatuagens visíveis antes de trabalhar na empresa em que 

trabalha atualmente? 

a) Sim b) Não 

c) Não tenho tatuagens visíveis 

 

16. Você já tentou esconder suas tatuagens no ambiente de trabalho? Caso sim, 

em qual situação? ______________________________________________ 

 

17. Você já pensou em remover alguma tatuagem por conta da carreira? 

a) Sim b) Não 

 

18. Você acredita que as suas tatuagens podem ter "fechado portas" para o 

mercado de trabalho? Justifique. ____________________________________ 

 

19. Você já percebeu algum estranhamento por conta das suas tatuagens no seu 

ambiente de trabalho? Comente sobre isso ____________________________ 

 

20. Você já participou de algum processo seletivo de emprego?  

a) Sim b) Não 

 

21. Na época em que participou de entrevistas de emprego, você já possuía 

tatuagens visíveis? 

a) Sim b) Não 
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22. Você já cobriu as suas tatuagens para participar de algum processo seletivo de 

emprego? 

a) Sim b) Não 

 

23. Você já participou de algum processo seletivo de emprego deixando suas 

tatuagens à mostra?  

a) Sim b) Não 

 

24. Você já notou algum estranhamento por parte de profissionais de recrutamento 

e seleção por conta de suas tatuagens no momento em que estava participando 

de algum processo seletivo? 

a) Sim b) Não 

 

25. Você já achou que as suas tatuagens à mostra foram determinantes para não 

aprovação para alguma vaga de emprego? 

a) Sim 

b) Não 

 

Fonte: Autoria Própria


