
Contratantes reprovam obesos 
Da redação 
 
Preconceito não é assumido, mas a aparência conta. 
 
A aparência é um fator muito importante na contratação de executivos, pois é a primeira coisa 
observada numa entrevista de emprego, afirma Thomas Case, fundador do Grupo Catho. Embora 
executivos de Recursos Humanos (RH) não assumam ser preconceituosos, a última pesquisa feita 
pela instituição abordando a contratação, a demissão e a carreira dos executivos brasileiros, 
realizada no ano passado com 31 mil executivos, identificou que 65% dos presidentes e diretores 
de empresas têm alguma restrição na contratação de pessoas obesas.  
 
"Dizer que a aparência não influência na hora da seleção para um cargo é mentira. Os executivos 
da área de RH não assumem este critério de avaliação, quando questionados, mas a maioria 
estabelece algumas restrições a contratação de profissionais obesos por achar que este excesso 
de peso possa vir a influenciar no rendimento do profissional no trabalho", ratifica Case.  
 
A obesidade pode ser entendida como um relaxamento físico da pessoa ou uma doença, afirma 
João Rodrigues Canada Filho, vice-presidente executivo do Grupo Foco. Por isso, o papel das 
empresas é estimular os seus funcionários a deixarem o sedentarismo de lado, desenvolvendo 
programas de qualidade de vida.  
 
"Cuidando da qualidade de vida dos seus colaboradores, incentivando os mesmos a se 
exercitarem, as empresas ganham em produtividade e resultados, melhorando assim o clima de 
relacionamento interno. Os profissionais também precisam ter consciência da importância de 
cuidarem de suas próprias saúdes", analisa Canada Filho. 
 
Concurso público  
 
A Petrobras não discrimina profissionais obesos, pois o seu processo de admissão é realizado 
mediante concurso público, seguido de exame médico admissional, declara Fabiana Abrahão, 
coordenadora do programa de promoção da saúde da empresa. A partir da avaliação médica 
realizada durante o processo seletivo da companhia é que será atestada a capacidade do 
profissional em desenvolver a função determinada para o cargo a ser ocupado.  
 
Para Nelson Araújo, diretor de RH do Grupo CCAA, numa empresa não deve existir nenhuma 
relação entre penalidade salarial e obesidade. As conseqüências, na carreira de um executivo, 
podem ser enormes. As instituições têm obrigação de se preocupar com a saúde de seus 
profissionais e, ressalta Araújo, não devem discriminar o empregado pelo fato dele ser obeso, 
fumante ou apresentar qualquer vício ou doença.  
 
Independentemente disso, o Grupo CCAA busca proporcionar oportunidades para melhorar e 
incrementar a qualidade de vida de seus funcionários. Com esta filosofia, oferece 42 dias de férias 
para os seus empregados e mantém convênios com academias. "Os obesos não devem se 
adequar ao padrão de corpo exigido pela sociedade. Eles têm que se sentir bem consigo. Se 
precisarem de ajuda, a empresa deve oferecer auxílio", observa Araújo.  
 
A Petrobras também investe na qualidade de vida de seus funcionários. A área de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente da empresa criou o programa de promoção da saúde. O projeto faz 
parte do planejamento estratégico da corporação. Fabiana Abrahão explica que há certa liberdade 
no momento de se adaptar a filosofia e gestão da empresa para a realidade de cada área.  
 
Um empregado que vive embarcado numa plataforma terá limitações na hora de desenvolver 
atividades extra-laboriais. A obesidade, nestes casos, pode ser considerado fator de risco.  



Por isso, a empresa mantém um centro médico em determinadas unidades, responsável por 
avaliar a saúde física e psicológica dos funcionários. "A empresa acompanha o percentual de 
tempo perdido quando os funcionários ficam doentes. Por isso, a empresa tem uma política forte 
neste sentido", afirma Fabiana. 
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