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A INFLUÊNCIA DAS MARCAS CORPORAIS NO PROCESSO SELETIVO 

HOTELEIRO 

 

Júlia Schupp Escandarane Franco1 

 
RESUMO  

Ao longo do tempo, os meios de hospedagem foram evoluindo de hospedarias mais 
simples a uma grande diversidade de empreendimentos, desde albergues a grandes 
redes hoteleiras. Com isso, padrões e protocolos passam a ser estabelecidos, assim 
como o perfil desejado dos candidatos aos postos de trabalho. Ao analisarmos os 
processos seletivos, percebemos a predominância na escolha de um perfil específico, 
que chamaremos neste trabalho de neutro. Segundo Cardoso (2008), esse perfil de 
profissional teria um tipo de aparência considerada socialmente aceitável, para gerar 
empatia com o hóspede. Contudo, atualmente, verifica-se que uma parte dos 
ingressantes do curso de hotelaria não se encaixam nesse padrão e podem enfrentar 
problemas para ingressar no mercado hoteleiro. Diante de tal questão, foi formulado 
o seguinte problema de pesquisa: Em que medida, as características da aparência, 
ainda são exigências para ingressar na hotelaria? Assim, o objetivo é analisar se 
algumas marcas corporais (piercings, tatuagens, alargadores, cabelos coloridos, 
cacheados, crespos, blackpower e dreadlocks) influenciam os processos seletivos 
hoteleiros. O processo metodológico consistiu em uma pesquisa bibliográfica dos 
assuntos pertinentes e de dois levantamentos dados. O primeiro foi um questionário 
com alunos dos cursos de Hotelaria e Turismo divulgado na rede social Facebook e 
na via de comunicação Whatsapp e o segundo foi uma pesquisa qualitativa realizada 
por meio de entrevistas individuais. Os resultados indicam que os meios hoteleiros 
ainda estão se atualizando quanto ao fator aparência na hora da contratação, e que 
mesmo nos dias de hoje, ainda se mostra importante para alguns meios de 
hospedagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Administração; Aparência; Discriminação; Hotelaria; Marcas 
Corporais; Processo Seletivo.  

ABSTRACT 

As the hotel business evolved into a consolidated industry, standards and protocols 
were established. With this, distinct desired profiles of applicants appeared for each 
type of hotel environment. We perceive the predominance of a traditional profile, which 
we will call neutral in this paper. According to Cardoso (2008), this would be a type of 
appearance considered socially pleasant, and that generates empathy. However, a 
significant portion of the students in the hotel trade does not meet these standards and 
may face problems joining this job market. Faced with this dilemma, the following 
research problem was formulated: Is the hiring process in the hotel trade outdated, or 
in accordance with current aesthetic trends and its influences on the appearance of 
the candidates? The objective is to analyze prejudices with body modifications in the 
hiring processes of the hotel industry. The methodological process consists of 
bibliographical research of pertinent subjects and data from surveys with Hospitality 

                                                
1 Graduanda do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. E-
mail: juliaescandarane@id.uff.br. Trabalho orientado pela Professora Mestra Raquel Lenziardi. 
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and Tourism students through social networks Facebook and WhatsApp. The result 
shows that the hotel environment is in the process of getting up-to-date when the topic 
is the appearance of candidates in the hiring process. Even these days, it is still a high 
priority for some hospitality environments. 

KEYWORDS: Administration; Appearance; Discrimination; Hosting Environment; 
Body Modifications; Hiring Processes. 

 
INTRODUÇÃO 

A hotelaria teve seus primeiros registros de hospedagem no século VI a.C., 

com as hospedarias, que eram casas ou quartos alugados que abrigavam viajantes, 

em sua maior parte comerciantes, quando viajavam entre a Europa e o Oriente 

(SIDÔNIO, 2015).  

No Brasil, segundo Sidônio (2015), a hotelaria surgiu por iniciativa dos 

portugueses, com as pessoas recebendo viajantes em suas próprias casas, ou seja, 

ainda não existiam padrões ou regras a serem seguidas pelos anfitriões, que seriam 

os hoteleiros da época.  

O primeiro hotel foi construído em 1794, nos Estados Unidos, o New York’s City 

Hotel. E em 1829, foi a inauguração do Tremont House de Boston, que foi um grande 

marco para a evolução da hotelaria ao redor do mundo, que determinou os padrões 

para os grandes hotéis e inspirou a revolução do luxo na Europa (CHON; 

SPARROWE, 2003). Ventura (2012) afirma que os meios de hospedagem deixam de 

ser apenas um lugar simples para comer e descansar, e se tornam um lugar de luxo, 

cheio de conforto, que poderiam até oferecer uma estadia melhor que as próprias 

residências.  

Com isso, o desejo por luxo dos hóspedes só foi aumentando e, cada vez mais, 

os hotéis proporcionavam o que eles desejavam (CHON; SPARROWE, 2003). De 

acordo com Ventura (2012), isso também influenciou o desenvolvimento de um padrão 

de atendimento, com dignidade, respeito e principalmente privacidade, diferencial que 

até então não existia na hotelaria. 

Com a padronização da hoteleira, o perfil do profissional passa a ter que 

atender a determinados parâmetros. Pérez (2001 apud CARMO, 2011) afirma que 

devemos ser cuidadosos com o uniforme, a limpeza, arrumação pessoal e fisionomia, 

tendendo sempre ao clássico e ao conservador, ou seja, nada que seja extravagante. 

Chamaremos essas exigências, para atender a padronização, de “padrão neutro”.   
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Sendo assim, reflete-se: as características da aparência, ainda são exigências 

para o hoteleiro e o quanto elas podem influenciar o processo seletivo? 

Na visão de Csermark (2013) em entrevista para a revista Hotéis, já existem 

diversos hotéis que não seguem o padrão, ou seja, não exigem os cabelos 

perfeitamente alinhados, barbas muito bem feitas, unhas claras e tatuagens 

escondidas, deixando esses detalhes, muitas vezes preconceituosos, para prezar 

uma boa aparência no geral, ou seja, mesmo com piercings ,tatuagens, moicanos, 

cabelos coloridos,etc. 

Já para Sergio Margosian (2018) em entrevista para Marta Cavallini do portal 

G1, o fator mais importante é preocupar-se em se arrumar com o intuito de causar 

uma boa impressão, no cuidado pessoal, e não a aparência, cor da pele ou estatura, 

ou seja, se arrumar independente da sua aparência.  

Com o desafio de atrair e reter uma força de trabalho competente no setor 

hoteleiro e reduzir a alta taxa de rotatividade, os meios de hospedagem tem alinhado 

os seus processos de recrutamento e seleção na busca do perfil mais aderente do 

profissional às necessidades da empresa, o que também pode considerar a aparência 

(CHON; SPARROWE, 2003; CHIAVENTATO, 2015). 

Para justificar a escolha do tema, faz-se necessário esclarecer a própria 

experiência da autora deste trabalho durante o período de tentativas para arranjar um 

estágio obrigatório em um hotel no Rio de Janeiro. Nesse processo, foi perceptível 

que existia um problema quanto à sua aparência, que foge do conceito neutro, por 

apresentar cabelos coloridos, piercings e tatuagem. Da mesma forma, em sua turma, 

parte dos alunos apresentavam uma aparência que também fugia desse padrão. Eles 

relataram encontrar dificuldades para conseguir um estágio em hotéis por esse 

mesmo motivo. 

Assim, percebeu-se que a maior parte dos meios hoteleiros, ainda segue os 

padrões de aparência visual estabelecidos por antigas gerações hoteleiras, ligadas a 

cerimoniais e protocolos tradicionais. Porém, uma parte da nova geração de hoteleiros 

que está tentando chegar no mercado não corresponde a tais padrões e, por isso, não 

está conseguindo estagiar ou ser contratada, dependendo do tipo de hospedagem.  

A justificativa científica para esta pesquisa é a carência de trabalhos 

acadêmicos sobre o assunto, que pode ser considerado um tabu no mercado de 

trabalho. Dessa forma este trabalho acadêmico contribui para essa discussão.  
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Com isso, este trabalho tem como objetivo analisar a influência de marcas 

corporais (piercings, tatuagens, alargadores, cabelos coloridos, cacheados, crespos, 

blackpower e dreadlocks) em processos seletivos na área hoteleira, por meio de um 

levantamento de dados com os alunos de Hotelaria e Turismo que já participaram de 

processos seletivos na área hoteleira, e que podem ter sofrido algum tipo de 

preconceito com a sua aparência física ligado a piercings, tatuagens, alargadores, 

cabelos coloridos, cacheados, crespos, blackpower e dreadlocks.  

A metodologia foi um levantamento de dados por meio de um questionário com 

alunos dos cursos de Hotelaria e Turismo, que já fizeram pelo menos uma entrevista 

de processo seletivo (para estágio ou emprego na área) e não se encaixam no perfil 

clássico do hoteleiro. Esse formulário foi lançado no grupo do Facebook Hotelaria 

UFF, Turismo UFF e no WhatsApp, como via de comunicação em grupos específicos 

de hotelaria e turismo de outras Instituições de Ensino Superior para que atingisse o 

maior número de alunos. Foi feito um segundo levantamento para complementar a 

pesquisa, por meio de uma entrevista aplicada a participantes pré-selecionados, de 

acordo com a sua aparência e que já tivessem feito processos seletivos no meio 

hoteleiro.  

 

1 PROCESSOS SELETIVOS 

 

Na busca de profissionais para o preenchimento de uma vaga, as empresas 

costumam ter como base referências, como as do currículo. No caso da hotelaria, 

algumas concepções comuns são “[...] que o candidato a hotelaria precisa, além de 

ser um bom administrador, ser bem-humorado, gostar de pessoas, de servir e de 

resolver e evitar problemas" (TRIGO, 2000, [s.p.]).  

De acordo Riggenbach (2014), o processo seletivo deve ser pautado nas 

competências necessárias para o cargo oferecido, ou seja, no conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que o cargo exige e que são encontrados nos 

candidatos.  

Segundo Fornari (2006), ser criativo com capacidade de adaptar-se a 

mudanças, consciente de sua responsabilidade social e política, ético, aprender a 

aprender e ter uma ampla formação cultural, saber tomar decisões com dinamismo, 

empreendedor, paciente e respeitar as pessoas são características importantes para 

o hoteleiro. 
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Entretanto, é possível perceber, em manuais de gestão, reportagens na mídia 

ou por orientação de consultorias, um foco na aparência. Um exemplo pode ser o 

apresentado na entrevista para o site Vix por Silvina Ramal (2005, [s.p.]), “[...] sempre 

dentro daquele protótipo mais comum: magro, pele clara, traços do rosto finos. As 

pessoas procuram não só gente bonita, mas uma beleza padrão, que não seja exótica 

ou diferente”.  

Já para o diretor-geral do Trabalhando.com, Caio Infante (2014), fatores como 

competência, formação e experiência ainda são mais importantes. Contudo, deixar uma 

boa impressão é essencial, por isso é importante saber escolher bem as roupas que irá 

utilizar na entrevista e cuidados com a aparência em geral. 

Outros estudos também apontam a influência de marcas corporais na seleção 

para vagas no mercado de trabalho, mas poucos estudos abordam esse aspecto na 

hotelaria. Alguns estudos abordam esse aspecto no setor bancário (SILVA; 

AUGUSTO, 2017), na carreira profissional (PEDRO; AGUIAR; BALLESTERO-

ALVAREZ, 2016) ou em relação a diversidade nas organizações (COSTA, 2012).  

Um exemplo na hotelaria, é o estudo de Carmo (2011), intitulado “As 

percepções sobre o uso de Piercings e/ou Tatuagens por Funcionários de 

Empreendimentos Hoteleiros de Foz do Iguaçu/PR (Brasil)”. De acordo com Borges 

(2014), tatuagens e piercings são as modificações mais comuns. 

Segundo Nickson, Warhust e Dutton (2005), a aparência é um diferencial no 

setor hoteleiro, que é indicada que seja moldada de acordo com os interesses dos 

empregadores. Assim, é possível afirmar que os recrutadores também consideram a 

imagem padrão e, consequentemente, uma padronização da aparência. 

 

 

1.1 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS  

 

De acordo com Chiavenato (2015, p. 4), “[...] a ARH (Administração de 

Recursos Humanos) é um sistema composto de cinco subsistemas” sendo esses 

provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração. Neste trabalho 

daremos mais ênfase no subsistema de provisão.  

Esse subsistema tem como objetivo dizer quem será o candidato que mais se 

destacou para a vaga. E podemos dividi-lo em três fases, dentre elas temos “[...] o 
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planejamento de RH, o recrutamento e a seleção de pessoas” (CHIAVENATO, 2015, 

p. 15-16). Contudo, o foco deste artigo é no recrutamento e seleção de pessoas. 

De acordo com Cazotto, Cobero e Daolio (2016, p. 1):  

O processo de Recrutamento e Seleção é o ponto de partida para encontrar 
profissionais que tragam benefícios para a organização, demonstrando seus 
conhecimentos e suas habilidades, fazendo parte de uma equipe de trabalho, 
almejando sempre o sucesso da mesma. 

O recrutamento tem como função “[...] suprir a seleção de pessoal como 

matéria-prima básica (candidatos) para seu funcionamento adequado” 

(CHIAVENATO, 2015, p. 64). E para que isso aconteça da melhor forma possível o 

recrutamento começa a partir de uma pesquisa interna para diagnosticar o que está 

faltando na empresa, posteriormente uma pesquisa externa é feita, para que o 

mercado externo mostre as suas opções. E para finalizar são definidas as técnicas de 

recrutamento que serão utilizadas nesse processo. 

Existem três tipos diferentes de recrutamento: o interno, o externo e o misto. O 

Recrutamento interno acontece “[...] quando a empresa procura preencher 

determinada vaga ou oportunidade por meio do remanejamento de seus próprios 

funcionários que são promovidos [...] ou transferidos [...] ou ainda transferidos com 

promoção” (CHIAVENATO, 2015, p. 75). Já o Recrutamento externo “[...] quando a 

organização procura preencher suas vagas com pessoas vindas de fora, ou seja, com 

candidatos externos atraídos pelas técnicas de recrutamento” (CHIAVENATO, 2015, 

p. 79). O recrutamento misto é aquele que utiliza candidatos que já trabalham na 

empresa e fontes externas de recursos humanos, de modo que, um sempre deve 

complementar o outro (CHIAVENATO, 2015). 

A tarefa do recrutamento é a de atrair com seletividade, mediante várias 
técnicas de divulgação para candidatos que possuam os requisitos mínimos 
do cargo a ser preenchido, enquanto a tarefa da seleção é a de escolher, 
filtrar, entre os candidatos recrutados, aqueles que tenham maiores 
probabilidades de se ajustar aos cargos vagos (CHIAVENATO, 2015, p. 99). 

De acordo com a demanda necessária, os meios de hospedagem passam a 

buscar e anunciar vagas. Com isso, os candidatos enviam os currículos ou para o 

meio de hospedagem ou criando um perfil em uma agência que ajude com 

estágios/empregos. Podemos perceber que até o momento não existiu um encontro 

de quem está concorrendo a vaga com quem está recrutando. 
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Após o recrutamento, começamos com a seleção de pessoas, que de acordo 

com Chiavenato (2015) é a escolha da pessoa certa para o cargo certo, visando 

manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal.  

As técnicas de seleção de pessoas, mais utilizadas, podem ser divididas em: 

análise de currículo, entrevistas, testes de conhecimentos gerais ou específicos, 

testes psicológicos, testes de personalidade e técnicas de simulação (CHIAVENATO, 

2015; CARDOSO, 2008).  

Segundo Faissal et al. (2005 apud CARDOZO et al., 2018), a seleção é 

realizada por meio de comparação e análise, sendo que o perfil buscado pela 

organização é comparado com as características de cada participante, já que a 

comparação não ocorre apenas entre os candidatos, ou seja, os recrutadores por mais 

que se considerem imparciais, ainda são pessoas que carregam suas próprias 

opiniões e julgamentos. 

 

1.2 ENTREVISTA  

 

Segundo Carvalho e Nascimento (2004 apud SILVA;AUGUSTO,) a técnica 

mais comum e ao mesmo tempo indispensável é a entrevista. Contudo, os autores 

também dizem que não pode ser feita si só, porque tem como função primária ser 

uma conversa investigativa, em que o entrevistador puxa assuntos, de modo que 

estimulem o candidato a falar para avaliarem as suas reações e respostas.  

Já para Lacombe e Heilborn (2011 apud RIGOTTI, FIOREZE, PERGHER, 

ZAVISTANOVICZ) um trabalho coletivo entre o profissional de Recrutamento e 

Seleção e o gestor da área pode aumentar a satisfação do processo, já que um a 

fará primeiro selecionando especificamente para o cargo e da necessidade do gestor; 

e o segundo quem decide  o candidato que melhor condiz com a sua expectativa. 

Com os autores concluímos que, as entrevistas são muito importantes para 

avaliação do candidato, visto que é nesse momento que os recrutadores ou gestores 

entram em contato com o candidato e podem avaliar as características exigidas como 

por exemplo, conhecimentos, aparência, habilidades sociais, comportamento, etc. 

(CHIAVENATO, 2015). 

 

2 CULTURA, DIVERSIDADE E DISCRIMINAÇÃO 
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Nessa seção abordaremos a cultura, com enfoque no corpo brasileiro, seus 

conceitos e das marcas corporais, suas origens e contextualizamos um pouco com a 

atualidade.  Também sobre a diversidade, contextualizando o seu significado, a sua 

importância, falando da gestão da diversidade juntamente fazendo uma ligação com 

as competências, e mostrando as suas vantagens. Na parte de discriminação, 

apontando os conceitos utilizados no trabalho e mostrando um pouco como podemos 

notar o preconceito no processo seletivo e as leis que podem ajudar quando lidamos 

com esses preconceitos. 

 

2.1 CULTURA 

 

No livro Hotelaria: fundamentos teóricos e gestão, Alan Clarke e Wei Chen 

(2008, p. 25) definem cultura como “[...] um grupo ou comunidade com a qual 

dividimos experiências comuns que forjam o modo como compreendemos o mundo”. 

Neste trabalho, usaremos a ideia de cultura como “todos os aspectos de uma 

realidade social”, ou seja, “[...] tudo aquilo que caracteriza a existência social de um 

povo ou nação ou então de grupos no interior de uma sociedade” (SANTOS, 2006, p. 

24). O autor diz que é possível falar, nesse sentido, de uma cultura francesa ou 

xavante. Aqui, pensaremos em uma cultura brasileira. 

A sociedade brasileira foi formada historicamente por diversos grupos étnicos 

que contribuíram para o que chamaremos de cultura brasileira, isto é, a maneira da 

sociedade de “[...] conceber e organizar a vida social ou a seus aspectos materiais” 

(SANTOS, 2006, p. 24). Isso se expressa nas marcas corporais dos brasileiros, que 

têm origem nas culturas indígenas e africanas, por exemplo. Algumas tribos 

indígenas se expressam por pinturas corporais e alargadores e alguns povos 

africanos por diversas formas de marcas corporais.  

Segundo Lino (2002, p. 42), 

Na época da colonização que começaram a criar um padrão de beleza, 
comparando os sinais do corpo negro (como o nariz, a boca, a cor da pele e 
o tipo de cabelo) com os do branco europeu e colonizador que, naquele 
contexto, serviu de argumento para a formulação de um padrão de beleza e 
de fealdade que nos persegue até os dias atuais  

Como exemplo de fala sobre uma das culturas brasileiras, mais 

especificamente a cultura carioca, podemos citar a da antropóloga Alessandra Santa 

Rosa (2014, [s.p.]), que diz “[...] quando muitos se vestem para expressar uma parte 
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de sua personalidade, o carioca faz isso mostrando o corpo”. Ela afirma também que 

a tatuagem “[...] é o ornamento perfeito para quem mora num lugar onde é imperativo 

andar com pouca roupa”.  

 

2.1.1 Marcas corporais 

 

Neste estudo podemos categorizar marcas corporais a partir de duas 

vertentes: modificações corporais (tradução nossa)3 (piercings, tatuagens, 

alargadores e cabelos coloridos) e marcas naturais (cabelos cacheados, crespos, 

blackpower e dreadlocks); são expressões da diversidade cultural. 

Hoje, verifica-se, com certo assombro, a quantidade de modificações 
corporais que se vivencia em nossa sociedade através do apelo da mídia, da 
moda, do uso do “corpo modificado” como um novo lugar que o sujeito 
contemporâneo precisa ocupar no registro simbólico, reforçando no nosso 
dimaginário que a aparência, de fato, virou essência (SILVA, 2011, p. 241 
apud NOGUEIRA, 2015) 

As modificações corporais são feitas por diversos motivos, sejam eles rituais 

religiosos, demonstrações de status e posição social, sexuais ou apenas por vaidade. 

Em alguns casos também podem ser vistas como punição (BORGES, 2014).  

Um dos registros mais antigos que temos sobre piercings e ou alargadores 

segundo Araújo (2005 apud BORGES, 2014), vem de povos do Industão, que há 

cerca de quatro mil e quinhentos anos já utilizavam no septo nasal ossos ou tocos de 

madeira. Outros povos que têm o costume dos piercings são os Indianos, os 

esquimós do Alasca, o povo de Nova - Guiné e o povo do Egito Antigo.  

O primeiro registro datado de tatuagem foi de 5300 a.C., foi Ötzi, mais 

conhecido como Homem de Gelo, tinha o corpo marcado: tatuagens na região 

lombar, no joelho esquerdo e no tornozelo direito, a princípio suas tatuagens estavam 

ligadas a acupuntura. E o seu primeiro registro feminino foi com a Amnuet, princesa 

egípcia e sacerdotisa de Hathor, a deusa do amor; relacionadas a um ritual de 

fertilidade (MARQUES, 1997 apud LEITÃO, 2004). 

Já os cabelos coloridos artificialmente começaram com os persas, hebreus, 

gregos e romanos. Os egípcios usavam a tintura azul-escuro para conseguir a cor 

                                                
3 Body Modification (expressão original) é uma categoria extensa que inclui só qualquer modificação 
corporal que a pessoa faz com seu corpo. Disponível em: <https://study.com/academy/lesson/body-
modification-definition-history-types.html>. Acesso em: 9 nov. 2018. 
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preta nas perucas e barbas, e a hena, que é um pó das folhas de alfena egípcia, para 

dar um tom vermelho-alaranjado aos cabelos e unhas (PIZZOL et al., 2010). 

Byrd e Tharps (2001 apud QUINTÃO, 2013, p. 15) afirmam que,  

Sociedades de origens e culturas distintas usam o cabelo como sua 
performance social: ele é um elemento de diferenciação entre membros de 
uma mesma comunidade e carrega em si tanto a identidade de um indivíduo 
quanto o seu papel em uma dada sociedade. 

As marcas naturais, citadas no trabalho, são socialmente ligadas à cultura 

negra e sofrem discriminação por causa do racismo presente na sociedade. De acordo 

com Quintão (2013), assumir esse tipo de cabelo pode ser considerado uma 

expressão cultural, ao se posicionar contra esse racismo.  

Os cabelos, de acordo com Queiroz (2000, p. 28),  

[...] podem nos dizer a trajetória de vida de uma pessoa, sua condição de 
existência e o momento vivido no interior de um determinado grupo social. 
Em casos de rituais de passagem é comum que o cabelo seja cortado ou 
raspado. Há, também, uma relação entre cabelo, poder e potência sexual. 
Por isso, cortá-lo ou raspá-lo pode equivaler, simbolicamente, à castração. 
No entanto, os cabelos ”rebeldes”, soltos e descuidados podem expressar 
independência ou mesmo relutância às normas sociais, como é o caso de 
líderes religiosos, profetas, rastafáris. 

 Couto (2000, p. 135 apud FONTES, 2006, p. 11) afirma, 

As solicitações contemporâneas para que os indivíduos modifiquem a sua 
aparência, na tentativa de se adaptar aos padrões midiáticos, envolvem as 
pessoas no culto ao corpo [...]. Os sujeitos são convidados a perseguir o 
corpo ideal, sempre presente nos meios de comunicação, especialmente pela 
moda e publicidade - razão econômica de ser da mídia, seu braço direito de 
veiculação deú modelos corporais e de beleza a serem apreciados e 
produzidos no cotidiano. 

As práticas agora estão se voltando para o âmbito da moda, por exemplo, a 

modificação corporal que deixou seu pedestal de arte milenar e ícone cultural, durante 

o século XIX, sendo levada diretamente aos picadeiros americanos e europeus 

(BORGES, 2014). E as marcas naturais como os cabelos crespos, tem se tornado 

cada vez mais um símbolo de representação da cultura negra, levando em 

consideração a dificuldade da consolidação deste processo pela mutabilidade da 

moda 

 

2.2 DIVERSIDADE 
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A sociedade brasileira se caracteriza por uma diversidade cultural interna, que 

“[...] não é só feita de ideias; ela está também relacionada com as maneiras de atuar 

na vida social, é um elemento que faz parte das relações sociais no país” (SANTOS, 

2006, p. 19). José Luiz Santos afirma que: 

A diversidade se constitui de maneiras diferentes de viver, cujas razões 
podem ser estudadas, contribuindo dessa forma para eliminar preconceitos e 
perseguições de que são vítimas grupos e categorias de pessoas (SANTOS, 
2006, p. 19).  

Na hotelaria, a diversidade é uma questão importante para o setor de gestão 

de pessoas, não apenas por causa da inclusão, mas “para maximizar a produtividade”, 

pois “[...] a pluralidade cultural afeta o comportamento humano em geral e no local de 

trabalho em particular” (TANKE, 2004, p. 397).  

De acordo com Oliveira e Rodriguez (2004), 

Gerir a Diversidade significa considerar as diferenças das pessoas que 
compõem uma organização, criando uma unidade, de forma a que vários 
indivíduos se possam identificar nela, apoiando um sistema organizacional 
que permita gerir os recursos humanos existentes de modo a maximizar a 
sua habilidade para perceber e contribuir para concretização dos objetivos da 
empresa, atingindo o seu potencial máximo sem haver discriminação de sexo, 
nacionalidade, idade e etc.  

Mary Tanke (2004, p. 397) afirma que o gestor precisa compreender: 

[...] o enorme estresse que as diferenças culturais e étnicas podem impor aos 
esforços para se comunicar com os empregados de cultura diversa e 
administrá-los quando essas diferenças não são tratadas de modo cuidadoso 
nas relações interpessoais. A diversidade está em permitir que as pessoas 
compreendam, valorizem e usem as diferenças que existem em toda pessoa 
na organização da hospitalidade. 

Tanto Oliveira e Rodriguez (2004) quanto Tanke (2004) trazem a mesma linha 

de pensamento sobre as diferenças, como algo positivo no sistema organizacional, 

visando a evolução e o bem-estar da empresa. Ou seja, quando temos a convivência 

com pessoas, que são diferentes de nós, aprendemos a respeitar e a lidar com o que 

não se encontra no nosso dia-a-dia.  

  

2.2.1 Gestão da Diversidade e Competências  

  

Fleury (2000 apud LEITE et al., 2015) afirma que as empresas têm procurado 

formar e administrar equipes heterogêneas, tanto em termos de gênero e idade como 



13 
 

personalidade, educação e valores, ou seja, equipes diversificadas, para que haja a 

prática da gestão da diversidade. 

Segundo Roosevelt (1989 apud SAJI, 2005), a gestão da diversidade é um 

processo de criação e manutenção de um ambiente, que possibilita a todos os 

participantes organizacionais alcançar seu potencial total em busca dos objetivos da 

empresa.  

De acordo com Riggenbach (2014), gestores têm mudado cada vez mais sua 

forma de pensar em relação à diversidade de pessoas no trabalho, e que estão mais 

focados nas competências de cada indivíduo do que na aparência e no preconceito 

nos processos seletivos.  

Shahani-Denning (2003 apud ROSÁRIO, 2018) diz que, contratar indivíduos 

com base em fatores externos às competências e capacidades dos candidatos 

prejudica o desempenho da organização. 

Para Alves e Galeão-Silva (2004), um bom gerenciamento da diversidade de 

pessoas nas organizações conduziria à criação de vantagem competitiva, o que, em 

tese, elevaria o desempenho da organização no mercado, tendo em vista a influência 

positiva de um ambiente interno multicultural, com membros de distintas experiências 

e habilidades. 

  

2.3 DISCRIMINAÇÃO 

 

Discriminação tem como definição: 1. Ato ou efeito de discriminar. 2. 

Tratamento preconceito dado a indivíduos de certos grupos sociais, étnicos, etc. 

(DICIONÁRIO AURÉLIO, 2004). 

De acordo com o Eduardo Gois (2014, [s.p.]),  

Uma das maiores dificuldades na hora de se conseguir um novo emprego 
ainda é o preconceito, pois apesar de a sociedade apresentar cada vez mais 
diversidade de pessoas, ainda é muito difícil se conseguir uma colocação, 
principalmente ao se deparar com um olhar carregado de impressões quando 
os candidatos possuem tatuagens pelo corpo, uma aparência fora do que é 
considerado normal, cor, religião ou sexualidade diferentes. 

Marcelo Mascaro Nascimento (2016) aponta que perguntas de caráter pessoal 

que não guardam relação com o trabalho ou, ainda, ser dispensado do processo 

seletivo por conta da aparência física, podem ser consideradas práticas 

preconceituosas e passíveis de reparação, desde que haja evidências. 
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Aldacy Rachid Coutinho (2007 apud NASCIMENTO; NUNES, 2016, p. 69) 

conceituou:  

[...] discriminar por razões estéticas é preterir ou ofertar diferentes 
oportunidades a pessoas a partir de suas características pessoais e que não 
têm pertinência necessária com o desenvolvimento de atividades próprias do 
trabalho a ser prestado. 

 Para Cardoso (2008, p. 33), 

Essa imposição da imagem é discriminatória por não aceitar a diversidade 
estética que a realidade deveria contemplar, bem como por negar direito de 
personalidade ao induzir as pessoas a alterar sua imagem e identidade para 
serem aceitas. 

A Conferência Internacional do Trabalho promovida pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) aprovou a Declaração sobre os Princípios e Direitos 

Fundamentais em 1998. Segundo Cacciamali e Hirata (2005, p. 1): 

Dentre os quatro princípios que estruturam os Direitos Fundamentais, a 
eliminação da discriminação com relação ao emprego e ocupação é um 
reforço para a atuação política dos atores sociais e dos governos com vistas 
a definir políticas públicas para combater quaisquer tipos de discriminação, 
sejam estas motivadas por preconceitos de raça, étnico, orientação religiosa, 
orientação sexual, deficiência física e/ou idade, entre os principais.  

Para moderar certas práticas discriminatórias no Brasil temos a lei nº 9029/95 

relacionada a contratação ou permanência de trabalho. Segundo a lei, é proibido 

qualquer prática discriminatória e limitativa na entrada para a organização ou na 

manutenção do emprego, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação 

familiar ou idade. Essa “lista de possibilidades discriminatórias apontadas pelo seu art. 

1º é meramente exemplificativa, já que expressamente veda “qualquer prática 

discriminatória e limitativa” (JAKUTIS, 2006 apud RIBEIRO, 2018). 

Além disso, a Constituição Federal de 1988 prevê os direitos de personalidade, 

que “[...] asseguram ao indivíduo atributos que lhe são próprios, como a aparência” 

(CARDOSO, 2008, p. 12). Segundo Cardoso (2008), a CF também prevê o direito de 

autodeterminação do indivíduo, incluindo a questão da aparência, que seria “[...] uma 

das formas de expressão do comportamento do ser humano – aliás do próprio 

conceito de estética do sujeito – e faz parte da autodeterminação pessoal, pois 

transmite ao exterior o estilo de pensar e de viver do indivíduo” (CARDOSO, 2008, p. 

13-14). A autora ressalta também que o direito à identidade pessoal serve para que o 

indivíduo possa se diferenciar dos demais e expressar sua personalidade. Assim, “[...] 

uma vez que o empregador discrimina injustamente um empregado por sua aparência 
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viola os direitos de personalidade consagrados constitucionalmente” (CARDOSO, 

2008, p. 14).  

No caso brasileiro, isso se torna ainda mais grave, conforme, Cardoso (2008, 

p. 18): 

A atual padronização da beleza do corpo humano como magro, esguio, jovem 
e europeizado é um atentado para a diversidade estética e para a própria 
realidade da espécie humana que é recheada dos mais diferentes corpos. 
Ainda mais no Brasil, um país que, ao longo da história, recebeu imigrantes 
de vários países de diferentes continentes e é nitidamente caracterizado pela 
miscigenação.  

Figura 1: A Tristeza 

Fonte: Página do Facebook de Samuel Gomes. 

A ilustração mostra um homem tendo que se desapegar de suas marcas 

corporais, que nesse caso, seriam seus dreadslocks, por conta das exigências do 

mercado de trabalho que ainda tem grande importância em 2018. Como podemos ver 

o homem está chorando ao ter que cortar parte de sua personalidade. Essas marcas 

são expressões da cultura e da identidade do sujeito, assim como sua tatuagem no 

braço, que é o símbolo da paz. Por outro ângulo, podemos dizer que a tatuagem esta 

representando o amor e o respeito ao próximo, que pode ser relacionado também a 

cultura. Vivemos no Brasil que por si só já possui diversos grupos sociais e étnicos, e 
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além disso ainda recebe um elevado e diversificado número de turistas ao longo do 

ano, o que contribui no respeito a diversidade.  

 

3 DESCRIÇÃO DA COLETA DE DADOS 

 

Para metodologia deste trabalho foram feitas duas pesquisas de campo. A 

primeira foi uma pesquisa quantitativa, aplicada por meio de um questionário, 

respondidos por alunos ou formandos dos cursos de Hotelaria e Turismo, que já 

tivessem participado de pelo menos uma entrevista de processo seletivo para meios 

de hospedagem, tanto para estágio ou emprego na área.  

A segunda parte da pesquisa foi complementada por uma entrevista, de análise 

qualitativa, aplicada com participantes pré-selecionados, primeiro de acordo com as 

marcas corporais, e segundo que já tivessem participado de processos seletivos no 

meio hoteleiro, para que as entrevistas fossem realizadas a partir de uma amostragem 

intencional e não aleatória.   

Todo o universo foi abordado via Facebook e WhatsApp e convidado a 

participar da pesquisa, via WhatsApp, respondendo às perguntas via audio. Os nomes 

nos participantes e dos meios de hospedagem não serão mencionados. 

 

3.1 ANÁLISE DEMOGRÁFICA: PESQUISA QUANTITATIVA 

 

A pesquisa se iniciou no dia 06 do mês junho e terminou no dia 11 do mesmo 

mês do ano de 2018, obteve 84 respondentes. O público alvo da pesquisa foi 

universitários ou formados em Hotelaria ou em Turismo.  

Podemos ver que o público que respondeu o questionário é majoritariamente 

feminino, sendo 72,62% mulheres, 26,19% homens e 1,19% outros, isso pode se dar 

pelo fato de que “As mulheres predominam entre os estudantes universitários”4.  

É perceptível que a faixa majoritária está entre 20 e 22 anos de idade, que faz 

parte da geração Z6, que começa em 1995 e vai até 2009. Contudo, a pesquisa varia 

bastante entre 17 a 47 anos, que são as extremidades das idades dos participantes.  

                                                
4 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/16227-
mulheres-sao-maioria-entre-os-universitarios-revela-o-censo>. Acesso em: 25 out. 2018. 
6 Disponível em: <https://mccrindle.com.au/wp-content/uploads/2018/04/Generation-Z-Defined-Global-
Visual-Digital_McCrindle-Research-2013.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2018 
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De 84 participantes, 57,14% se auto classificaram brancos, 28.57% pardos, 

13.10% negros e 1.19% indígena, de acordo com o Censo da Educação Superior de 

20177 é comum que se tenha mais brancos que outras etnias em IES. Considerando 

que todos os respondentes são alunos matriculados ou formados no meio 

universitário, temos 63% em turismo e 37% hotelaria.  

 

3.2 ANÁLISE DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 

 Na pesquisa quantitativa podemos perceber através de gráficos as respostas 

do questionário para os alunos ou formandos, sobre no Processo Seletivo Hoteleiro 

com um enfoque no impacto da aparência com marcas corporais. 

Na figura 2, os anos representam a entrada dos respondentes no IES e a 

legenda é a quantidade de processos seletivos feitos pelo respondente. Parte dos 

respondentes encerrou a pesquisa nesta pergunta por não terem feito parte de 

nenhum processo seletivo para o setor hoteleiro, e com isso o número de 

respondentes da pesquisa se altera para 56% do total. 

 

Figura 2: Ano da matrícula comparado a quantidade de processos seletivos na área 

de hotelaria 

 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                
7 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior>. Acesso em: 02 
nov. 2018 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior
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Nas Figuras 3 e 4, os gráficos estão apresentados em 5 fatores, que 

representam a ordem de classificação de importância, e os cinco critérios 

disponibilizados para os respondentes, ora na visão como um candidato (Figura 3) e 

ora como um recrutador (Figura 4). Estes critérios são: Formação, Vestimenta, 

Línguas, Aparência e Experiência. O primeiro fator representa a quantidade de 

respostas para cada critério quando esta é a opção considerada mais importante no 

processo seletivo, e assim sucessivamente. 

Na Figura 3, lembramos que cada candidato escolheu a ordem que o próprio 

tem como visão do processo seletivo. No primeiro fator, com 17 votos ficou a 

formação; no segundo fator, formação e experiência, ficaram empatados com 13 

votos; no terceiro fator, línguas, com 18 votos; no quarto fator, com 24 votos, 

vestimenta e no quinto fator, com 19 votos, aparência. 

Na Figura 4, lembramos que cada candidato escolheu a ordem que o recrutador 

tem como visão do processo seletivo. No primeiro fator com 19 votos ficou a formação; 

Línguas no segundo fator e no terceiro fator, respectivamente, com 17 votos e 18 

votos; no quarto fator, com 24 votos, vestimenta e no quinto lugar, com 23 votos, 

aparência. O critério experiência não apresentou destaque em nenhum dos fatores. 

 

Figura 3: Ordem de importância no Processo Seletivo como um candidato

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 4: Ordem de importância no Processo Seletivo como um recrutador 
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Fonte: Elaboração própria.  

O que podemos perceber com esses resultados é que, em ambas visões, o que 

se mostrou mais importante nesta pesquisa é a formação e a menos importante é a 

aparência, ou seja, as competências para os respondentes são mais importantes que 

a aparência, corroborando o que Riggenbach (2014) diz sobre as competências e 

aparência.  

O perfil da aparência dos respondentes informado no questionário era de: 

23,29% possuem piercings, 28,77% tatuagens, 8,22% alargadores, 4,11% cabelo cor 

fantasia, 15,07% cabelos cacheados ou crespos, 5,48% cabelos blackpower ou 

dreadlocks; 1,37% dizem que não possuem por medo de não ser contratado e 13,70% 

dizem que não possuem nenhuma das marcas. Lembrando que os não possuíam 

nenhuma das marcas enceraram a pesquisa aqui. 

Foi perguntado se para participar de processos seletivos os respondentes já 

alguma vez modificaram a sua a aparência. Sobre piercings 70% dizem já ter retirado 

e 30% dizem que não o fizeram; sobre cobrir as tatuagens 52,38% dizem que sim e 

47,62% que não cobriram; sobre pintar o cabelo 38,89% dizem que sim e 61,11% 

dizem que não; sobre alisar os cabelos 28,58% já alisaram enquanto 71,42% dizem 

que não e 50% cortaram os dreads e 50% não.  

Para os respondentes que já possuíam marcas corporais, foi questionado se 

caso não existisse discriminação se teriam mais alguma marca. De acordo com as 

respostas 31,03% pintariam o cabelo de cores fantasia, 31,03% teriam tatuagens, 

13,79% teriam o cabelo Blackpower ou Dreadlocks, 10,34% teriam piercings, 10,34% 

teriam o cabelo cacheado ou crespo e 3,45% colocariam alargador. Diante dos 
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resultados podemos notar uma preocupação dos respondentes na hora de se 

modificarem. 

Figura 9: Preconceito no processo seletivo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Dentre os respondentes 77% afirma não ter sofrido preconceito em processo(s) 

seletivo(s). Contudo, quando perguntamos da frequência daqueles que responderam 

que sim, a maior parte dos respondentes diz que isso acontece às vezes ou na maioria 

das vezes.  

No questionário de pesquisa quantitativa, os participantes também podiam 

deixar relatos de processos seletivos que já tinham feito, abrindo um espaço para 

contar as situações que já passaram. Nos relatos obtidos desta primeira análise, 

podemos ver que 3 respondentes foram desclassificadas por conta das marcas 

corporais “todas as pessoas que participavam do processo seletivo e possuíam 

tatuagens ou piercings aparentes foram desclassificadas na primeira fase” (RELATO 

C). 

A autora de outro relato (Relato B): 

Meu cabelo é ruivo pintado, porém um tom mais para o fantasia (sic) (quase 
laranja) [...] retirei os piercings do rosto, cobri as tatuagens, pois tenho medo 
de já me pré julgarem somente por isso e fui para o processo. Chegando lá a 
entrevistadora falou que meu tom de cabelo chamava muita atenção é que 
não condizia com as políticas da empresa, além de me perguntar se eu tinha 
alguma tatuagem [...] respondi que sim, mas apenas em locais em que a 
roupa escondia, mas mesmo a resposta que tive foi que "mesmo com um 
currículo de se admirar, minha aparência demonstrava uma rebeldia que não 
era o que eles estavam procurando. 
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Corroborando com Gois (2014) quando nos chama a atenção para o olhar 

carregado de impressões, temos o Relato A: 

Diversas vezes, a pessoa já me olhava diferente na hora do processo seletivo 
logo ao ver minhas tatuagens e os buracos de piercing (isso porque eu tirava 
para fazê-los, por diversos motivos), a antipatia passada até pelos colegas 
que faziam parte do processo eram visíveis. Não me levavam a sério, ou não 
queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Já tive situações muito chatas por esse 
tipo de coisa, e outras nem tanto, mesmo com olhares de estranheza normais, 
as pessoas souberam ignorar isso.  

A qualificação e a competência não são suficientes em alguns processos, pois 

há um elemento imponderável que atua nesse momento e diz respeito ao que os 

recrutadores querem naquele momento (PEDRO, AGUIAR, BALLESTERO-

ALVAREZ, 2016), voltando ao relato “[...], pois eu tinha mais experiência, e era mais 

dinâmica do que os outros, e mesmo assim não fui escolhida!”. 

Com estes relatos podemos ver em alguns casos os contratados são 

dispensados na hora apenas por possuírem marcas, outros chegam nas entrevistas. 

E ainda são desclassificados, mesmo tendo as qualificações como por exemplo, o 

Relato A; e que a discriminação das marcas também acontece por candidatos, não 

somente pelos recrutadores. 

 

3.3 ANÁLISE DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

Para complementar as informações obtidas na pesquisa quantitativa, foi 

realizada entrevistas individuais com alunos da Universidade Federal Fluminense. A 

entrevista foi realizada com 5 participantes, todos na faixa etária de 22 – 25, sendo 

quatro das entrevistadas mulheres e um entrevistado homem. Todos possuem 

tatuagens e piercings, e alguns possuem cabelo colorido e alargadores. 

As entrevistas mostram que parte dos entrevistados já fizeram processos 

seletivos tanto para hotéis quanto para hostels. De acordo com Bahls (2018), que 

afirma que devido à informalidade dos hostels e as relações pessoais realizadas no 

local entre acolhido e acolhedor, de modo que quem entre no ambiente se sinta 

confortável ao estar ali, duas das entrevistadas dizem que tem a impressão de que 

Hostels tem um ar despojado, jovial e aberto, como aponta Gomes (2014) em seu 

estudo, considerando o hostel como um ambiente descontraído, multicultural e 

original. 
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Entrevistada H, já passou pelos dois tipos de processos diz “[...] no Hostel foi 

muito mais informal, a gente conversou na recepção mesmo”, depois faz uma 

comparação ao hotel que fez processo seletivo:  

[...] notei tem uma diferença muito grande, todo mundo me aconselhou aí com 
roupa social, por que isso causa uma boa impressão, eu cheguei lá a gente 
entrou numa salinha eu conversei com o gerente de RH, e aí depois ele me 
ligou, eu fui lá conversei com a supervisora da área que eu iria, depois com a 
diretora do meu departamento e aí sim eu fui chamada, foi um processo que 
durou 2 meses.  

De acordo com o que foi dito, podemos presumir que a entrevistada participou 

de um processo seletivo que envolve o modelo de seleção de pessoal (CHIAVENATO, 

2015). 

Quando foi perguntado sobre as marcas corporais durante o processo seletivo 

Entrevistada M, afirma que:  

[...] eles não chegaram a perguntar mas está no contrato que não pode 
tatuagem, não piercing, só pode brinco pequeno tal e eu falei que tinha 
tatuagem e que tinha piercing, e a única coisa que eles me pediram, como eu 
acabei sendo chamada para cozinha, e não para recepção, e eles me pediram 
só para tirar os piercings por ser anti-higiênico 

Segundo os relatos de alguns candidatos, percebe-se que existe um receio dos 

participantes da pesquisa com relação a discriminação durante o processo seletivo. 

Afirmações como “eu sempre me cubro quando eu vou fazer entrevista, eu tiro o 

piercing da cara, [...] caso precise ou seja um problema, eu já avisar que eu estou 

disposta a tirar” Entrevistada D evidenciam a questão.  

Na fala de três candidatos notamos que existe uma preocupação comum em 

retirar piercings, pelo menos os do rosto. Segundo Entrevistada F: 

[...] para os casos dos piercings eu sempre retirava eles antes de ir fazer 
entrevistas, porque bem, eu venho de uma época em que a questão dos 
piercings e tatuagens ainda eram um tabu em questões de atendimento ao 
cliente, ou seja, não era permitido.  

O que demonstra uma pequena mudança no cenário hoteleiro com a 

relativização da padronização da aparência física no processo seletivo. 

Durante as entrevistas de Entrevistada M e Entrevistada H, seus respectivos 

recrutadores deixam claras as evidências de que, atualmente, se torna tolerável a 

presença de tatuagens e piercings, em certa quantidade e tamanho. Questão 

reafirmada pelo recrutador de entrevistada S, quando diz “mas é porque na política do 

hotel também não pode ter isso tudo”.  
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Outro ponto que vale ressaltar diz respeito a colocação entre backoffice e 

frontdesk. Segundo Entrevistada M seu recrutador afirma que quando para backoffice 

“não, não, isso só seria uma questão se você trabalhasse no frontdesk que aí a gente 

pediria para colocar um anel em cima ou uma blusa de manga comprida”. O mesmo 

vemos para entrevistada H, quando diz “eu perguntei se precisaria tirar o piercing e aí 

me falaram que como era backoffice eu poderia ficar, se não fosse no backoffice eles 

pediram só para eu trocar a argola por pedrinha”. 

Com as entrevistas podemos concluir que mesmo o preconceito com as 

marcas corporais existe sim nos meios de hospedagem, percebemos também que o 

frontdesk ou o backoffice também são fatores que influenciam na hora da contratação 

com marcas corporais, ou seja, existe uma diferença quando existe contato direto com 

o hóspede. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Neste trabalho visa identificar se, nos dias atuais, as marcas corporais ainda 

influenciam, direta ou indiretamente, os processos seletivos hoteleiros, e com isso 

descobrir se existe de fato discriminação dessa aparência que foge do padrão 

tradicional. 

Na primeira seção definiu-se o que é “padrão neutro” e conceituou-se o perfil 

do hoteleiro (TRIGO, 2000), tanto nas competências (FORNARI, 2006; 

RIGGENBACH, 2014) quanto na aparência (RAMAL, 2005; NICKSON; WARHUST; 

DUTTON, 2005; LINO, 2002). Descreveu-se o que é recrutamento e a seleção de 

pessoas (CHIAVENATO, 2015; CAZOTTO; COBERO; DAOLIO, 2016), suas funções 

e como as suas variações funcionam. Em relação ao processo seletivo, pode-se 

afirmar a partir das entrevistas, que ainda encontramos alguns tabus relacionados à 

estética. Marcas corporais podem ser fatores limitadores, dependendo da empresa 

para qual o candidato concorre. 

 Na seção seguinte definiu-se o conceito de cultura (CLARKE; CHEN, 2008), 

caracterizando a brasileira (SANTOS, 2006), sua formação histórica e como essa 

cultura se reflete no físico, através das marcas corporais. Estabeleceu-se os 

parâmetros de marcas corporais para este trabalho, exemplificando e expondo suas 

origens (BORGES, 2014; LEITÃO, 2004; QUINTÃO, 2013). Quanto a diversidade 

(SANTOS, 2006), buscou-se trazer a ideia que ela ajuda não só a maximizar o 



24 
 

potencial da empresa, mas também ajuda aos funcionários a aprenderem a lidar com 

o preconceito, mesmo que internalizado (TANKE, 2004; OLIVEIRA; RODRIGUEZ, 

2004). Quando apresentou-se a gestão da diversidade (LEITE et al., 2015; SAJI, 

2005), que traz a responsabilidade social para dentro da empresa, apontou-se que há 

mais chances da empresa prosperar valorizando as competências. Neste caso, gera-

se competitividade e com isso a vontade de evoluir dos contratados dentro da empresa 

(ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004). Apresentou-se também as definições de 

discriminações (AURÉLIO, 2004) no meio de trabalho, que estejam relacionadas a 

aparência (NASCIMENTO; NUNES, 2016; CARDOSO, 2008) e suas implicações 

jurídicas.  

 Na última seção foi apresentada a análise das pesquisas. A primeira parte teve 

como intuito saber, através de um questionário aplicado com alunos ou ex-alunos, 

como os processos seletivos que eles participaram lidavam com marcas corporais, 

quanto a aparência foi importante nesses processos e, se algum deles sofreu 

preconceito por possuir essas marcas. Já num segundo momento foram feitas as 

entrevistas qualitativas, realizadas por meio de entrevistas individuais, onde foi 

possível analisar que apesar do preconceito existir, ele está sendo amenizado, em 

alguns casos. Porém não completamente, visto que parte dos recrutadores ainda 

perguntam de marcas corporais na hora da entrevista.   

 Ao final da pesquisa conclui-se que o meio hoteleiro está se atualizando de 

acordo com as tendências atuais da aparência, gradativamente, conforme podemos 

corroborar com alguns autores (RIGGENBACH,2014; CSERMARK, 2013). Acredita-

se que, futuramente, as marcas corporais tendem a serem aceitas, visto que essa 

nova geração de futuros hoteleiros não se prende a quesitos como aparência, e sim 

as competências, como formação, experiência e línguas. Atualmente, a discriminação 

da aparência ainda existe, como comprovada na pesquisa, mesmo que visto com 

pouca incidência. 

Ideias para futuros estudos a compreensão da influência de marcas corporais 

no frontoffice e backoffice, uma vez que se neste estudo nos deparamos com essa 

questão. É pertinente a realização de estudos com foco nos clientes e nos gestores, 

para verificarmos se tais pertinências na aparência atingem o público com enfoque 

maior que as competências no atendimento do hoteleiro. Como já mencionado, o 

problema do preconceito contra as marcas corporais geralmente é enfrentado por 

diversas pessoas ainda nos dias atuais. Sendo assim, sugere-se ainda, que estudos 
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buscando amenizar e/ou desfazer estes estigmas sejam realizados, para fins 

principalmente de cunho social, e também acadêmicos. 
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