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Cirurgiasplásticasajudama
turbinartambémacarreira
Especialistasapontam
aumento de 15% ao ano
no número de pacientes
cuja motivação é
permanecer com
aparência jovem,
parecer estimulado,
cheio de energia – e
manter-se competitivo
no mercado de trabalho

Emumadinâmicadegrupo,acoordenadora
falouqueaempresasepreocupavacomorisco
deumfuncionárioficardoentenofuturo.Eela
fezessecomentárioolhandodiretamentepara
umamoçaobesa”
SANDRADECO,
SECRETÁRIAEXECUTIVA

SUZANEG.FRUTUOSO
suzane.frutuoso@grupoestado.com.br

Jovialedinâmico.Jovial edinâmico. Jovial e dinâmico... Essas duas
palavrasvêmmartelandonacabeça de profissionais na faixa entre
40e50anos.Aimportânciadaaparência, numa sociedade que exalta a juventude, se tornou fundamental para a permanência no
mercadodetrabalhoeno jogodas
promoções.
Tanta preocupação criou uma
nova demanda nos consultórios
de cirurgiões plásticos. Nos últimoscincoanos,começou aser registrado um aumento de 15% ao
ano no número de pacientes que
aparecem com o objetivo de mudaralgoparasemanternoemprego e passar o recado de que ainda
são capazes.

“As pessoas chegam dizendo
que estão competindo com gente
jovemebonita pelasmelhores colocações”, diz o cirurgião plástico
CarlosAlbertoKomatsu,presidente da regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBPC). Entre os procedimentos mais pedidos estão a blefaroplastia (que levanta a pálpebra e
retira bolsas de gordura abaixo
dosolhos)eomini-liftingdepapada. As lipoaspirações também estão na lista, assim como os liftings
faciais para amenizar rugas.
Parecer cansado, triste e bravo
são as principais queixas dos profissionais. As mulheres são maioria. Mas os homens já são cerca de
30%dosclientes,queincluemexecutivos, advogados, dentistas,
funcionários de banco e uma infinidadedeposiçõesnasquaiséne-

Profissionaisdizemque
boaaparênciacontamuito
A bolsa debaixo dos olhosvinha
incomodandoopublicitárioAdolfo Tolosa, 49 anos. Diretor comercial de uma editora, resolveu se
submeter a uma cirurgia plástica
em junho do ano passado para retirada dessa gordurinha. “Lido
com público e clientes. Não queria passar uma imagem que não
corresponde ao que sou.”
Tolosa diz que as bolsas passavam impressão de “cara de bêba-

Recrutador admite levar em
consideração a aparência dos
candidatos que seleciona
do ou de sono”. Vaidoso, pensa
em até o fim do ano levantar a pálpebra.Também frequenta academia,sóusaroupapassadanomesmo dia e trata os pés com podóloga. “É importante se sentir bem e
contagiaraspessoascomessasensação. Ajuda até a melhorar o ambiente de trabalho.”
Ao escolher um profissional para uma vaga, o publicitário diz levar em consideração a aparência
do candidato. “Não é discriminação. É uma questão do que será

melhorparaaempresa.Quemdemonstra cuidado com a apresentaçãoindicaquesabeseorganizar
a ponto de ter tempo para si mesmo”,contaTolosa.Paraele, quem
está acima do peso, por exemplo,
sempre vai parecer ter menos força de vontade.
Casosdepreconceitocomaaparência já foram presenciados pela
secretáriaexecutivaSandra Deco,
45 anos. “Em uma dinâmica de
grupo, a coordenadora falou que
a empresa se preocupava com o
risco de um funcionário ficar
doente. Ela falou olhando diretamente para uma moça obesa, que
não foi selecionada”, afirma.
Ciente de que a discriminação
existe, inclusive em relação à idade, Sandra se cuida. Há pouco
maisdedez anos,fezuma cirurgia
na pálpebra. “Minha satisfação
aumentou, coloquei mais energia
no trabalho e fui promovida”, diz.
Em maio, tirou também a bolsa
na parte inferior dos olhos “para
tirar o ar cansado”. Para ela, boa
aparência significa organização e
autoestima. E dentes, unhas, cabelo, maquiagem e roupa devem
estarsempreimpecáveis.“Aténisso a competição é acirrada.” ::

cessário lidar com o público.
“A jovialidade ajuda no networking e na vida social. E as empresas também relacionam boa aparência e saúde. Não é só ser bonito. Indica cuidado com alimentação, tempo para exercícios físicos, não beber e não fumar. Atitudes que não causarão prejuízos
paraoempregador nofuturo”,diz
ocirurgiãoplásticoAlexandreBarbosa, sócio da Clínica de Cirurgia
Plástica de São Paulo.
No primeiro semestre do ano
passado, ele realizou 68 cirurgias
em que os pacientes confirmaram querer mudanças físicas focando melhores colocações profissionais.Desdejaneiro,o núme-

EMPREGO À VISTA
>> Use roupas adequadaspara sua
idade.Épossível sevestir demaneiraelegantee moderna sem
usarpeçasde adolescentepara
parecermaisjovem
>> Vista-se dentrodafilosofia do
localonde quertrabalhar
>> O exageropega mal
>> Vocêestá na entrevistapara
mostrarcompetências profissionais.Nãoparaseduzir

CIRURGIASEMEXPANSÃO
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Lidocomopúblicoecomclientes.Nãoqueria
passarumaimagemquenãocorrespondeao
quesou.Quemdemonstracuidadocoma
aparênciaindicaquesabeseorganizaraponto
detertempoparasimesmo”
ADOLFOTOLOSA,
PUBLICITÁRIO

ro já chega a 122 operações.
O cirurgião plástico Wagner
Montenegro, dono da clínica que
leva seu nome, em São Paulo, diz
que uma parcela considerável
dos pacientes se submete à plástica quando pretendem trocar de
empresa. “Eles vão para as entrevistas de emprego com uma postura diferente, mais seguros.” Segundo o especialista, uma de suas
pacientes mudou três vezes de
empresa em um ano por receber
propostas cada vez melhores
após a plástica.
Mostrar apreço por si próprio,
com uma imagem de energia e
motivação,ésaudável. Mas paraa
psicólogaAdrianaGomes,coordenadoraacadêmica da área depessoas e do centro de carreiras da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), afirmar que a

empregabilidade depende de
umamudança físicapodeserdesculpa. “A dificuldade atual das
pessoas em se reconhecer no envelhecimento é absurda. Dizer
queaplásticaéporcausadotrabalho disfarça o real desejo que é ser
parte do modelo estético que se
consome hoje.”
Montenegro exige que os pacientes passem pela psicóloga em
sua clínica para identificar aqueles que possam estar obcecados
com a imagem. “Barramos os que
querem resolver insucessos profissionais com modificações estéticas.” Já Komatsu insiste com os
pacientes sobre os riscos da anestesia e o incômodo do pós-operatório. “Infelizmente, tem quem
acredite que uma plástica é como
ir ao salão de beleza. Uma banalização que deve ser combatida.” ::

Estudoafirmaqueser
belopodeatrapalhar
Nemsempreabelezaéumtrunfo, segundo dois economistas israelenses, que apresentaram em
maio um estudo sobre o tema na
conferência anual da Royal EconomicSociety,emLondres,Inglaterra. Eles afirmaram que a beleza
ajudahomens e prejudica mulheres no processo de seleção.
“Comoaáreaderecursoshumanos tem mão de obra predominantemente de mulheres, o motivo é a inveja feminina”, explicou,
de forma polêmica, Ze’ev Shtudiner, um dos pesquisadores.
De acordo com o levantamento,adiscriminaçãoreduzaschances de contratação das mulheres
em até 30%.
Há décadas estudos sobre o tema mostram que justamente os
mais bonitos ganham melhor e
são promovidos rapidamente. O
trabalho dos israelenses vai na
contramão e suscita dúvidas.

Brasilédiferente
“Algunspaísessãomaisintolerantes à beleza, o que não é o caso do
Brasil. Temos muitas mulheres
bonitas em cargos de chefia. Não
diria que o resultado se aplica
aqui”, diz o cirurgião plástico Ale-

Para especialistas, beleza ajuda
homens e prejudica mulheres no
processo de seleção
xandre Barbosa, sócio da Clínica
de Cirurgia Plástica de São Paulo.
A psicóloga Adriana Gomes,
coordenadora acadêmica da área
de pessoas e do centro de carreiras da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), diz
que nem sempre a beleza é algo
simples de se lidar.
“Os gregos diziam que ser belo
poderia ser um fardo. Muitas pessoas bonitas se mostram até inseguras com o assédio ou com a
ideia de que foram contratadas
apenas pela aparência. Mas uma
promoção vem por competência.
Empresas querem resultados,
não bibelôs.”
Sobrea questão da inveja, os especialistasafirmamquenãosetrata de um sentimento exclusivo de
gênero.Éumasensaçãocompartilhada por seres humanos em geral. Inclusive no ambiente de trabalho. “Bons gestores, porém, estão acima desse comportamento”, diz Adriana. ::

