
"Minha aparência me fez perder diversas oportunidades" 
Vívian Soares 
 
A obesidade está te impedindo de crescer na carreira." Ao ouvir o conselho de um amigo, 
presidente de uma empresa, Daniel (nome fictício) enxergou claramente o preconceito que já 
era percebido de forma velada. Com 158 quilos e um histórico de sobrepeso desde a infância, 
ele conta que já vivenciou diversas situações em que sua aparência contou mais que sua 
capacidade profissional. 
 
Engenheiro formado em uma universidade de primeira linha, com quase 30 anos de 
experiência como executivo das áreas de vendas e marketing, o gerente da área de 
desenvolvimento de negócios cita casos em que contratações quase certas foram 
misteriosamente canceladas. "Muitos adoravam o meu currículo e as entrevistas por telefone. 
Na hora do contato pessoal, as coisas mudavam", diz. 
 
Ele cita o caso de um executivo americano de uma multinacional que fez todo o processo de 
seleção a distância e ficou animado com a possibilidade de contratá-lo. No encontro cara a 
cara, que aconteceu no Brasil um mês depois, a reação do recrutador foi de decepção. "Ele não 
conseguiu evitar e disse: como você é grande!" Depois disso, o processo não evoluiu: a 
empresa contratou um profissional menos qualificado para a vaga, pelo mesmo salário 
oferecido. 
 
Em outro recrutamento, ele foi entrevistado pessoalmente pelo presidente da companhia, que 
fez elogios à sua experiência profissional. Animado, ele recebeu no mesmo dia, por telefone, a 
informação de que era inadequado para a vaga. "O cargo exigia que eu fosse porta-voz da 
empresa para a imprensa e o presidente não queria um obeso nessa função." 
 
A questão relacionada à imagem não é a única alegada pelas organizações. Um headhunter 
que preferiu não se identificar conta que algumas companhias também se preocupam com 
gastos em viagens aéreas, por exemplo. "Alguns chegam a ocupar dois assentos no avião", 
diz.  
 
Daniel hoje é gerente em uma empresa que oferece programas para melhorar a qualidade de 
vida dos funcionários. Parte da remuneração dos executivos é vinculada a metas de redução 
de peso que eles mesmos definem, mas, nesse caso, a adesão é facultativa. "Não participo 
porque já estava em um projeto pessoal de emagrecimento, mas nunca me senti pressionado 
pela campanha", afirma ele, que considera importante tornar essas ações incentivos e não 
instrumentos de discriminação. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 mar. 2011, Eu & Investimentos, p. 
D14. 


