
Crescimento esbarra na dificuldade para contratar costureiras 
 
Maior oferta de vagas e informalidade aumentam disputa por profissionais 

 
Com mais de 5 mil funcionários, a Marisol tem encontrado dificuldades na contratação de mão 
de obra, principalmente costureiras. Para o presidente da empresa, Giuliano Donini, o motivo 
está atrelado a fatores positivos. "Com o desenvolvimento do país, e a melhoria na educação e 
nas oportunidades oferecidas aos jovens, aqueles que ingressavam na profissão apenas por 
falta de opção já não o fazem mais." Outro motivo para a falta de mão de obra, de acordo com 
o empresário, foi o aumento no número de trabalhadores informais no país, um dos reflexos 
do desemprego. 
 
"Muitos trabalhadores ficam recebendo o seguro desemprego e trabalhando informalmente, 
nós não contratamos profissionais dessa maneira", diz Donini que acredita também que 
empresas de grande porte não compactuem com essa situação que acaba por diminuir para 
ele e para os concorrentes o número de profissionais disponíveis. 
 
Atenta a essa situação, a empresa investe cada vez mais na informatização dos processos. 
Trata-se entretanto de um setor de grande demanda de mão de obra. "Se você quer aumentar 
em uma peça a sua produção, essa única peça precisa necessariamente passar pela mão de 
uma costureira", afirma. 
 
O professor da Escola de Administração do Estado de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, e 
especialista em gestão de pessoas, João Baptista Brandão, diz que a partir do momento que se 
investe mais em educação para o funcionário é natural que ele incentive os filhos a partirem 
para profissões mais valorizadas. Dessa forma, afirma Brandão, em muitos casos, é preciso 
que os modelos de gestão das empresas mude e contemplem planos de valorização 
profissional. 
 
"As empresas nunca valorizaram mão de obra como sapateiros, costureiras e algumas outras, 
isso porque eram abundantes, hoje o que ocorre é o contrário, elas precisam valorizar pois 
estão cada vez mais escassas." Brandão afirma que as companhias já buscam um modelo de 
gestão diferente, oferecendo maiores oportunidades a esses profissionais.  

 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 30. 


