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Leia o texto a seguir: 
 

Obesidade atrapalha saúde e também colocação no mercado de trabalho 
 

Considerada uma epidemia, a obesidade é um mal que precisa ser combatido mundialmente. Além dos 
problemas de saúde que o sobre peso causa, o preconceito também é muito presente no dia a dia de quem sofre 
dessa doença, dificultando inclusive na hora de se candidatar à uma vaga de emprego. O aumento dos ponteiros na 
balança é uma barreira encontrada pelos pacientes portadores de obesidade mórbida na hora de conseguir um 
trabalho. 

A obesidade é o terceiro ônus social mais caro no mundo, atrás apenas do fumo e da violência 
provocada pelas guerras e pelo terrorismo. Estimativas recentes apontam que o custo dessa doença à 
economia global supera US$ 2 trilhões a cada ano, quase 3% do PIB mundial. Nos Estados Unidos, país 
com maior taxa da doença no mundo, estudos comprovaram que homens e mulheres acima do peso tem 
mais dificuldade de arrumar emprego. 

No Brasil, onde 13,7 milhões de pessoas estão desempregadas segundo dados do IBGE, ainda não existe um 
estudo específico sobre a obesidade. Porém, uma pesquisa de um grupo de classificados online de currículos e vagas 
de emprego, realizada em 2005 com 31 mil presidentes e diretores de grandes organizações, mostrou que 65% 
deles têm restrição na contratação de pessoas obesas. Uma das explicações para este comportamento do mercado 
são os problemas de saúde que a obesidade acarreta, o que pode gerar um maior número de faltas, por exemplo. É 
o que explica a psicóloga Sharon Feder. (https://globoesporte.globo.com/eu-atleta/noticia/obesidade-atrapalha-
saude-e-tambem-colocacao-no-mercado-de-trabalho.ghtml)  

 
Considerando as informações apresentadas, escreva um depoimento, como um obeso, contando 
um acontecimento que revele o preconceito contra os que sofrem com o excesso de peso no 
mercado de trabalho..  O texto será publicado em uma revista de circulação nacional.  Coloque 
um título. 
20 LINHAS 

 
 


