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Indústria da Moda
 

SÉRIE DADOS E FATOS  

A indústria da moda ocupa milhões de pessoas no mundo em torno da tarefa de 
produzir e vender vestimentas: roupas, calçados e acessórios. Abrange as atividades 
de design, manufatura, distribuição, marketing, varejo, propaganda e promoção de 
todos os tipos de vestimenta para homens, mulheres e crianças – dos modelos mais 
simples aos mais sofisticados1. 

1 Major, J. S. E Steele, V. Fashion Industry in Encyclopœdia Britannica Online. Disponível em: <https://goo.gl/4LvQ1C>. Acesso em: 4 jun. 2018.

2 Clean Clothes Campaign – Stotz, L. e Kane, G. Facts on The Global Garment Industry. Disponível em: <https://goo.gl/5gZk1h>.  
Acesso em: 4 jun. 2018. 

3 Confederação Nacional da Indústria (CNI). Perfil da Indústria nos Estados. Disponível em: <https://goo.gl/9LwUut>. Acesso em: 4 jun. 2018. 

4 Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados (Conaccovest) e Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Indicadores Socioeconômicos – Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados. São Paulo, 2014. 
Sumário executivo disponível em: <https://goo.gl/XQgRxG>. Acesso em: 4 jun. 2018.

FATOS

PANORAMA GLOBAL E NACIONAL
 �  As informações sobre a indústria da 

moda costumam ser reportadas de forma 
segmentada e ao nível dos países, seguindo 
parâmetros próprios de cada localidade e nem 
sempre comparáveis. Além disso, há um grau 
significativo de informalidade neste ramo de 
negócios, isto é, empresas não registradas 
ou com nível de organização baixo e trabalho 
informal, o que torna ainda mais difícil obter 
dados mundiais consolidados.

 �  A indústria da moda é predominantemente 
feminina. Globalmente falando, estima-se que 
três quartos das pessoas que trabalham no setor 
de vestuário são mulheres2.

 �  No Brasil e em vários outros países, a indústria da 
moda é monitorada a partir do comportamento 
dos setores têxtil (fiação e tecelagem), vestuário 
(confecção de roupas e acessórios), couro 
(artigos de viagem e outros artefatos) e calçados. 
Eles são fundamentais para a economia brasileira 
e, em conjunto, representaram 3,4% do PIB 
Industrial3 de 2016.

 �  A indústria da moda brasileira é pulverizada, 
composta por muitas empresas, com 
predominância para as de menor porte. No 
complexo têxtil, vestuário, couro e calçados, 
as micro e pequenas empresas representavam 
quase 90% dos estabelecimentos ativos em 
2010 e respondiam por mais da metade dos 
empregos formais, aponta estudo baseado 
na Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais)4. Apenas 0,3% dos estabelecimentos era 
consideradode grande porte, concentrando 
pouco mais de 20% da força de trabalho.

 � Do ponto de vista de mão de obra, com 
base no Censo Demográfico 2010, estima-
se que o complexo têxtil, vestuário, couro e 
calçados ocupava, naquele ano, 2,6 milhões de 
trabalhadoras e trabalhadores. Destes, cerca de 
45% – ou 1,2 milhão de pessoas – estavam na 
informalidade4.

 � O Brasil é o único país do Ocidente que ainda 
conta com todos os elos da cadeia produtiva 
têxtil e de confecção. Aqui, temos desde 
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a produção das fibras dos tecidos até a 
fabricação e venda das peças de confecção5. 

 � Conforme dados de 2017, o Brasil detém 
uma das cinco maiores Semanas de Moda no 
Mundo, é o quarto maior produtor de malhas 
e o quarto maior produtor e consumidor de 

denim do mundo5. Isso representa muita 
coisa: robustez do parque industrial, milhões 
de empregos, grande volume de comércio e 
consumo e dinheiro circulando em diferentes 
esferas da sociedade.

5 Associação da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). Perfil do Setor: Dados gerais do setor referentes a 2017. Disponível em: <https://goo.gl/
TN4b4x>. Acesso em: 19 out. 2018.

6 Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados (Conaccovest) e Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Indicadores Socioeconômicos – Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados. São Paulo, 2014. 
Sumário executivo disponível em: <https://goo.gl/XQgRxG>. Acesso em: 4 jun. 2018.

2,6
milhões

1,2
milhão

1,4
milhão

Número de trabalhadoras e 
trabalhadores ocupados: 

Trabalhadoras e 
trabalhadores no 

setor informal 

Trabalhadoras e 
trabalhadores no 

setor formal 

DADOS

COMPLEXO TÊXTIL, VESTUÁRIO, COURO E CALÇADOS – 20106

SETORES TÊXTIL E DE CONFECÇÃO NO BRASIL – 20175

PRODUÇÃO E VENDAS

US$ 51,6 bi  
(inclusive exportações)

Faturamento dos 
setores têxtil e de 

confecção 
(vestuário + meias e 
acessórios + cama, 

mesa e banho)

1,3  
milhão de toneladas

Produção média 
têxtil

8,9  
bilhões de peças 

Produção média 
de confecção

6,71  
bilhões de peças 

Varejo de 
vestuário

déficit de  

US$ 2,8 bi 

Saldo da balança 
comercial 

(sem fibra de algodão)
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US$ 21,6 bilhões  
(inclusive exportações)

Faturamento do setor 
de calçados

908,9  
milhões de pares

Produção de calçados

805,5  
milhões de pares

Consumo aparente  
de calçados

superavit de  

US$ 750,5 milhões

Saldo da balança 
comercial

7 Empregos indiretos referem-se àqueles gerados em setores que fornecem bens intermediários para outros setores da indústria. Por exemplo, os 
postos de trabalho gerados no setor de aviamentos são considerados empregos indiretos dos setores têxtil e de confecção. Fonte: Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – Najberg, S. e Ikeda, M. Modelo de Geração de Emprego: metodologia e resultados. Disponível em: 
<https://goo.gl/hiAzFr>. Acesso em: 21 jan. 2019.

8 Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Relatório Setorial: indústria de calçados do Brasil 2018. Disponível em: <https://goo.
gl/gXJtex>. Acesso em: 22 jan. 2019.

RELEVÂNCIA SETORIAL

SETOR CALÇADISTA NO BRASIL – 20178 

PRODUÇÃO E VENDAS

27,5 
mil empresas  

formais

Número de 
empresas nos 

setores têxtil e de 
confecção

1,5  
mi de pessoas 
diretamente 
empregadas

Número de 
trabalhadoras e 
trabalhadores 

formais nos 
setores têxtil e de 

confecção

75% 

Participação 
de mulheres na 

mão de obra dos 
setores têxtil e de 

confecção

16,7%  
dos empregos

5,7%  
do faturamento 
da indústria de 
transformação

Juntos, os 
setores têxtil e 
de confecção 

representaram:

2°  
maior empregador 

da indústria de 
transformação  

Foram, também, 
o segundo maior 

empregador 
da indústria de 
transformação 
no mesmo ano, 

perdendo apenas 
para alimentos e 
bebidas juntos

Podendo chegar a 8 milhões se considerarmos os empregos 
indiretos7 e os momentos de maior poder de compra da população, 

que é quando existe contratação de mão de obra temporária



4Série Dados e Fatos – Indústria da ModaInstituto C&A

RELEVÂNCIA SETORIAL

279 mil

Número de 
trabalhadoras e 

trabalhadores formais 
no setor calçadista

7,1 mil

Número de 
estabelecimentos de 

produção de calçados 
(base 2016)

Pesquisa e texto original: Papel Social 

Pesquisa e texto complementar: Sandra Mara Costa (Mc&Pop Comunicação)

 Revisão de textos: Mauro de Barros



Junte-se a nós para transformar  
a moda em uma força para o bem

Para atuar em parceria 
com o Instituto C&A, 

clique aqui

Para entrar em  
contato conosco,  

clique aqui

Para saber mais sobre 
o Instituto C&A, acesse 

www.institutocea.org.br 

Instituto C&A

https://www.institutocea.org.br/parcerias/candidatar
https://institutocea.org.br/sobre-nos/contato
http://www.institutocea.org.br 
https://twitter.com/InstitutoCeA
https://www.facebook.com/INSTITUTOcea/
https://www.instagram.com/instituto_cea/
https://www.linkedin.com/company/instituto-c&a/
https://www.youtube.com/channel/UCN3DXBZVB2sk1yriOvmLxVw

