
Com dragão tatuado no braço 
 
Aumento do número de pessoas com tatuagem e piercing gera polêmica no mercado de trabalho 
 
Uma flor na nuca, um dragão colorido no braço, uma bola de metal na ponta da língua. Discretos 
ou chamativos, tatuagem e piercing, que um dia foram símbolo de rebeldia, ganham, a cada dia, 
mais adeptos — inclusive no mundo corporativo. E provocam, entre chefes, as mais diferentes 
reações. Por isso, segundo especialistas da área de Recursos Humanos, antes de decidir usar uma 
tatuagem ou um piercing, o profissional deve fazer uma avaliação do grau de conservadorismo de 
sua área de atuação.  
 
Em áreas mais novas, como internet, telecomunicações e publicidade, o visual pode ser comum. 
Mas instituições com um perfil mais sóbrio, como bancos, escritórios de advocacia, hotéis e 
hospitais estão atentos à formalidade na apresentação do funcionário.  
 
Empresa foi denunciada por discriminação no Paraná 
 
— A tatuagem e o piercing ainda são associados por alguns chefes mais conservadores à 
excentricidade. Minha recomendação para alguém que deseja conquistar uma vaga é evitar esses 
adornos em lugares visíveis. Pode até haver neutralidade ou tolerância em relação ao assunto, 
mas ninguém será contratado porque é tatuado — diz a diretora-executiva da Dasein Assessoria 
Empresarial, Adriana Prates. 
 
A procuradora e coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Personalidade do Ministério 
Público do Trabalho do Rio, Lizyane Motta, destaca que ninguém pode ser discriminado por ter 
tatuagem ou piercing.  
 
— Recentemente, no Paraná, uma empresa foi denunciada por empregados pois estabelecia 
normas em relação a vestimentas e acessórios, entre elas a proibição de tatuagens e piercings. Os 
funcionários entenderam que o empregador só poderia exigir asseio pessoal. 
 
Admiradores dos adornos concordam. Caso da advogada Renata Vasques, que trabalha num 
grande escritório. Ela tem uma tatuagem no pescoço e quer fazer outra, no pé: 
 
— De certa forma, eu até acabo me tolhendo. Tenho um cavalo marinho delicado e vou escolher 
um desenho discreto para o pé. Mas não deixo de fazer, afinal uma tatuagem não pode ser 
relacionada a eficiência. E também não significa que eu não mantenha uma postura formal, 
inclusive na forma de me vestir. 

 
 
Leia Mais 
 
Empresas tendem a acompanhar o resto da sociedade  
 
‘Houve tempo e lugar em que mulher de orelha furada não era digna das pessoas de bem’ 
 
À medida que a cultura pop divulga bem-sucedidos personagens que são tatuados — atletas, 
cantores, modelos e atores — maior é a chance de as sociedades ocidentais passarem a aceitar a 
tatuagem como um adorno tão corriqueiro quanto brincos em orelhas furadas. 
 
Com elas, as orelhas, aconteceu o mesmo. Houve tempo e lugar em que mulher de orelha furada 
não era digna da atenção das pessoas de bem, dada a relação que tais pessoas estabeleciam 
entre a mulher e indígenas diversos. Foi assim na Grã-Bretanha, onde tatuagem, desde o século 
XIX, é símbolo de orgulho imperial, patriótico e religioso. Até a década de 50, lá ainda se discutia 



se mulher podia ou não furar a orelha, muito embora o povo soubesse que o rei Eduardo VII foi 
tatuado, assim como seus dois filhos, um deles também monarca. 
 
A aceitação da tatuagem nas classes médias do Ocidente se deu a partir do movimento hippie. Os 
hippies não eram tatuados em massa, mas ícones de sua cultura são ou foram: Peter Fonda, Joan 
Baez, Janis Joplin. Antes, na mentalidade da própria classe média, era segredo de elite ou 
costume de gentinha. 
 
 
O mundo corporativo tende a acompanhar o resto da sociedade nessa matéria. Afinal, a estrelinha 
que Gisele Bündchen tem no pulso não a impediu de se tornar a maior modelo do mundo. Do 
mesmo modo, o jogador de futebol Beckham tem mais ou menos tantas tatuagens quanto tem 
zeros no seu salário no Real Madrid. Gisele e Beckham sabem negociar seus respectivos talentos. 
 
A questão corporativa não é ter ou não ter tatuagem: é saber quando tal informação íntima pode 
ser compartilhada. Em geral, no ambiente de trabalho, não deveria ser compartilhada nunca, para 
que o tatuado não dê margem a qualquer olhar de reprovação que eventualmente degenere em 
ato de discriminação. Deixe a tatuagem para o churrasco da firma. É a mesma lógica da 
apresentação de um repórter. Um repórter não calçará havaianas para entrevistar um ministro de 
terno. 
 
É possível que a nova tatuagem seja o piercing, isto é, que o piercing esteja tomando para si a 
estranheza que, um dia, a tatuagem causou em geral. E que o mundo corporativo tenha de 
aceitá-lo, porque o resto do mundo já o terá feito. 

 
 
Leia Mais 
 
Executivos, médicos e juízes são novos adeptos 
 
Segundo associação, número de tatuados no Rio teria dobrado de 2001 a 2004. Procuradora 
destaca preconceito 
 
Ainda que as empresas não divulguem a proibição do uso de tatuagens e piercings, o critério pode 
acabar sendo usado na hora da contratação. É o que destaca Lisyane Motta, do Núcleo de Defesa 
dos Direitos da Personalidade. 
 
— É algo tão sutil que fica difícil apurar. Por isso acontece muito. É diferente de preconceito de cor 
ou de sexo, que pode ser detectado numa pesquisa do quadro de funcionários. 
 
Acreditando que a mente dos chefes mudaram, o fisioterapeuta André Lauria decidiu, há dois 
meses, fazer uma tatuagem num local do corpo aparente: o antebraço. Lauria, que é 
fisioterapeuta do time de futebol da Universidade Estácio de Sá, estava empregado há apenas um 
mês na clínica Fisiobarra, também da instituição. 
 
— O diretor da clínica se surpreendeu e comentou que eu não deveria ter feito num local tão 
exposto pois poderia chocar os pacientes. Mas frisou que minha competência estava acima disso. 
E a tatuagem, que é meu sobrenome, não transmite rebeldia. É uma exaltação à minha família. 
 
Segundo pesquisa, 70% dos que se tatuam são mulheres 
 
Mais radical, com várias tatuagens e piercings, a terapeuta capilar Cíntia Araújo, do Salão Fashion 
Clinic, faz coro: 
 



— Atendemos senhoras muito sofisticadas, mas fiz meu nome dentro da minha área e é isso que 
importa para elas: serem atendidas por uma boa profissional e saírem daqui com os cabelos mais 
bonitos. 
 
O fato é que, hoje em dia, as tatuagens vão muito além do universo dos velhos marujos. Caio 
Freire, um dos mais antigos tatuadores do Rio e presidente da Associação de Tatuadores da 
cidade, conta que hoje seus clientes são executivos, médicos e juízes. O presidente do Sindicato 
dos Tatuadores e Bodypiercing Profissionais do Estado do Rio, Alexandre Oazen, diz que uma 
pesquisa mostra que o número de pessoas que se tatuam dobrou de 2001 para 2004. E que 70% 
são mulheres.  
 
Mas nem todos concordam que a tatuagem ou o piercing devam ser compartilhados com os 
colegas de trabalho. Silvana Pontes, supervisora de aeroporto da Team — companhia aérea que 
faz vôos executivos regionais — tem uma tatuagem no tornozelo feita há 20 anos, mas, quando 
está trabalhando, só usa calças. E também não permite que suas subordinadas tenham o adorno 
em local do corpo que não possa ficar escondido pela roupa: 
 
— Nosso público é a elite da elite. Temos que ter um padrão de apresentação, que inclui 
maquiagem, unhas bem feitas e nada de tatuagem ou piercing, que não condizem com a imagem 
que queremos transmitir. 
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