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SÉRIE DADOS E FATOS  

Informalidade
na indústria da moda

Este compilado integra um conjunto de documentos que aborda com dados e fatos 
os principais desafios das condições de trabalho da indústria da moda: informalidade; 
justiça de gênero; trabalho análogo à escravidão; e trabalho infantil. Ele parte de um 
amplo levantamento realizado para o Instituto C&A pela consultoria Papel Social, 
abrangendo consultas a diversas fontes nos principais polos da indústria da moda no 
Brasil.

A informalidade na indústria da moda tem diferentes facetas. Há casos em que ela 
ocorre numa parte da cadeia produtiva ou do varejo, e há casos em que se espraia da 
produção à venda. O trabalho ou emprego informal ocorre tanto nos empreendimentos 
do setor informal quanto dentro da própria economia formal. Difícil de ser mapeado, 
abarca diferentes formas de inserção ocupacional, constituindo-se, em linhas 
gerais, do agrupamento dos assalariados sem carteira assinada e dos trabalhadores 
autônomos (trabalhadores por conta própria, empregadores informais, trabalhadoras e 
trabalhadores não remunerados)1.

A esfera do emprego informal concentra grandes desafios para a garantia e o 
incremento da proteção social ao longo da vida laboral dos trabalhadores e também 
após esse período. Para enfrentar esses desafios com ações efetivas, que assegurem o 
cumprimento das leis e a preservação dos direitos fundamentais na indústria da moda, 
precisamos primeiro compreendê-los. Neste sentido, esperamos que as informações 
trazidas neste compilado possam fomentar o diálogo, a transparência e a busca de 
soluções sistêmicas para a construção de cenários transformadores. Afinal, transformar 
a indústria da moda em um setor mais justo e sustentável passa, inevitavelmente, pela 
união de esforços de todas as pessoas e instituições que dela participam.

1 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A Informalidade e o Movimento Sindical: 
uma agenda para o século XXI. São Paulo, 2011. (Nota Técnica n° 99). Disponível em: <https://goo.gl/7JShuF>. Acesso 
em: 25 mar. 2019.

https://goo.gl/7JShuF
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2 Organização Internacional do Trabalho (OIT). A OIT e a Economia Informal. Lisboa, 2006. Disponível em: <https://goo.gl/nGhJaG>. Acesso em:  
23 out. 2018.

3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <https://goo.gl/J5pM4b>. Acesso em: 1° ago. 2018.

INDÚSTRIA DA MODA
A indústria da moda ocupa milhões de pessoas no mundo e é composta sobretudo por mulheres. No Brasil e em 
vários outros países, ela 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. Tais setores são 
fundamentais para a economia brasileira e, em conjunto, representaram 3,4% do PIB Industriala de 2016.

Um estudob realizado com base no Censo Demográfico 2010 revela que, naquele ano, 2,6 milhões de pessoas 
trabalhavam no complexo têxtil, vestuário, couro e calçados. Deste total, 1,2 milhão atuava na informalidade.

Um levantamento mais recentec indicou que a quantidade de trabalhadoras e trabalhadores formais empregados 
diretamente apenas nos setores têxtil e de confecção era de 1,5 milhão de pessoas em 2017. Todavia, este número 
pode ter chegado a 8 milhões se considerarmos os empregos indiretosd e os momentos de maior poder de compra 
da população, que é quando existe contratação de mão de obra temporária.

Saiba mais sobre a indústria da moda aqui.

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

b 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.

c 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.

d 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.

FATOS

POR QUE DEVEMOS FALAR SOBRE INFORMALIDADE?

A informalidade é um tema bastante presente em toda a indústria da moda – da produção ao varejo – e 
que precisa ser abordado para que se possam assegurar condições dignas de trabalho no setor. Para 
entendermos melhor esta questão, é preciso tecer algumas considerações. 

A literatura econômica sobre informalidade é complexa e admite diferentes concepções, podendo 
se referir tanto às formas de inserção ocupacional no mercado de trabalho2 quanto aos padrões de 
funcionamento e organização das unidades produtivas3.

Neste documento, estamos definindo informalidade como a atividade realizada em estabelecimentos 
sem registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e que empregam pessoas sem carteira 
de trabalho. Ou em estabelecimentos com CNPJ, mas que empregam trabalhadores não registrados. 
Muitos desses empreendimentos operam em desacordo com as normas de saúde e segurança. É 
neste cenário que ocorrem as violações mais graves na indústria da moda, inclusive trabalho análogo à 
escravidão e infantil.

https://goo.gl/nGhJaG
https://goo.gl/J5pM4b
https://www.institutocea.org.br/pt/results/publicacoes-pdf/serie-dados-e-fatos-1-industria-da-moda-v4.pdf
https://goo.gl/9LwUut
https://goo.gl/XQgRxG
https://goo.gl/TN4b4x
https://goo.gl/hiAzFr
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4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <https://goo.gl/J5pM4b>. Acesso em: 1° ago. 2018.

5 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A Informalidade e o Movimento Sindical: uma agenda para o século 
XXI. São Paulo, 2011. (Nota Técnica n° 99). Disponível em: <https://goo.gl/7JShuF>. Acesso em: 25 mar. 2019.

POR QUE A INFORMALIDADE É UM PROBLEMA?

Setor ou  
ECONOMIA 
INFORMAL

Setor ou  
ECONOMIA 

FORMAL

Trabalho ou  
EMPREGO  
INFORMAL

Trabalho ou 
EMPREGO  
FORMAL

Assalariados sem carteira assinada + trabalhadores 
autônomos (trabalhadores por conta própria, empregadores 
informais, trabalhadoras e trabalhadores não remunerados)5.

Abrange empresas de 
micro, pequeno, médio 
e grande portes, assim 
como outros tipos de 
organização registrados 
e submetidos às 
obrigações legais e 
fiscais.

Abrange os 
empreendimentos 
econômicos que produzem 
bens e serviços com o 
principal objetivo de gerar 
ocupação e rendimento 
para as pessoas 
envolvidas. Via de regra, 
tais empreendimentos 
operam com baixo nível de 
organização e em pequena 
escala e possuem alguma 
ou nenhuma divisão entre 
trabalho e capital como 
fatores de produção, 
sendo ou não formalmente 
constituídos4.

Assalariados com carteira assinada.

No setor informal, situam-se tanto as empresas de 
menor porte quanto as atividades clandestinas. 
As empresas de menor porte são de propriedade 
de trabalhadores autônomos ou de pequenos 
empregadores. Entre as iniciativas clandestinas, 
podem fazer parte, por exemplo, o contrabando, a 
falsificação e a pirataria de roupas e calçados. 

Nos estabelecimentos do setor ou economia 
formal, ou seja, nas empresas com maior estrutura 
e em outros tipos de organização registrados 
e submetidos às obrigações legais e fiscais, o 
emprego informal se expressa nas ocupações 
assalariadas sem carteira assinada.

Trabalhadores sem registro estão privados dos 
direitos trabalhistas e tornam-se invisíveis para os 
sindicatos e os governos, exceto no momento em 
que surgem denúncias. Eles não são alcançados 
por programas governamentais de seguridade 
social e estão mais susceptíveis a todo tipo de 
violação de direitos.

A atuação de órgãos de controle – como o 
Ministério Público e o Ministério do Trabalho 
– revela que grande parte dos problemas 
decorrentes da informalidade na indústria da 
moda acontece nas oficinas de costura – também 
chamadas de facções –, bem como na produção 
de calçados e acessórios, como bijuterias.

A informalidade abre portas para o improviso, a 
precariedade, as jornadas exaustivas, a falta de 
segurança e a insalubridade nas condições de 
trabalho. Particularmente em relação às mulheres 
trabalhadoras da indústria da moda, favorece a 
ocorrência de coerção e discriminação, além do 
envolvimento de seus filhos em trabalho infantil.

Em situações extremas, trabalhadoras e traba-
lhadores na informalidade podem ser submetidos 
a condições de trabalho análogo à escravidão e 
ao cárcere privado. Também existem relatos de 
violência física, verbal, psicológica e sexual contra 
as mulheres.

https://goo.gl/J5pM4b
https://goo.gl/7JShuF
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A INFORMALIDADE E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Jornadas exaustivas
Riscos de acidentes de 

trabalho por falta de 
condições de segurança

Doenças laborais (causadas 
pelo uso inadequado de 

equipamentos e também por 
jornadas exaustivas)

Inexistência de instrumentos de 
proteção social como auxílio-

acidente, auxílio-doença, licença 
médica, habilitação e reabilitação 

profissional, aposentadoria por 
invalidez e pensão por morte

Discriminação de gênero
Doenças respiratórias e 

infecciosas (contraídas em 
espaços insalubres)

Trabalho infantil
Condições de trabalho 
análogo à escravidão

Violência física, verbal, 
psicológica e sexual

DADOS
Os dados sobre informalidade que envolvem trabalhadores são escassos, mas merecem especial 
atenção:  

 � Como já mencionado, um estudo realizado com base no Censo Demográfico 2010 revela que, à época, 
2,6 milhões de pessoas trabalhavam no complexo têxtil, vestuário, couro e calçados. Deste total, 1,2 
milhão atuava na informalidade6.

 � As mulheres costureiras são muito afetadas pelas más condições de trabalho na informalidade. Entre 
as mulheres trabalhadoras do complexo têxtil, vestuário, couro e calçados, em 2010, mais de 800 mil 
atuavam na informalidade e estavam sujeitas a uma série de violações de seus direitos fundamentais6.

 � O setor do vestuário concentrava o maior número de pessoas ocupadas no complexo e detinha também 
o maior nível de emprego informal, com 18,4% dos profissionais trabalhando sem carteira assinada e 
37,8% por conta própria6.

 � O rendimento das pessoas empregadas sem carteira de trabalho no complexo têxtil, vestuário, couro 
e calçados em relação ao das assalariadas com carteira de trabalho assinada era sempre menor, 
chegando a pouco mais da metade no caso do setor têxtil6.

 � Na ponta do varejo de moda, um levantamento mais recente da consultoria IEMI – Inteligência de 
Mercado estima que a informalidade no Brasil, presente nas chamadas “feirinhas da madrugada”, bem 
como na atividade de camelôs, sacoleiras, lojistas sem CNPJ etc., respondeu por cerca de 30% do 
volume de vendas do mercado em 2016.

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.

https://goo.gl/XQgRxG
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O TRABALHO NO COMPLEXO TÊXTIL, VESTUÁRIO, COURO 
E CALÇADOS BRASILEIRO

DISTRIBUIÇÃO DOS OCUPADOS NO COMPLEXO TÊXTIL, VESTUÁRIO, COURO E 
CALÇADOS – BRASIL 2010 

 Número de 
ocupados

 % de 
ocupados no 

complexo

Posição na ocupação

Empregados 
com carteira 

assinada

Empregados 
sem carteira 

assinada

Conta  
própria

Empregadores

Têxtil 486.459 18,4 65,1% 12,7% 19,6% 1,8%

Vestuário 1.607.885 60,9 40,4% 18,4% 37,8% 2,4%

Couro 80.111 3,0 66,5% 15,6% 14,9% 2,4%

Calçados 467.657 17,7 76,5% 13,1% 8,5% 1,6%

Total do 
complexo

2.642.112 100,0 52,1% 16,3% 28,6% 2,2%

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.

Adaptado de elaboração do Dieese para a Conaccovest.

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.

Elaboração: Dieese para Conaccovest.

TRABALHADORES POR REGIÃO 
(FORMAIS E INFORMAIS)

TRABALHADORES POR SETOR 
(FORMAIS E INFORMAIS) 

2,4%

24,3%

6,2%

25%

42,1%

COURO

3%

60,9%

VESTUÁRIO

CALÇADOS

17,7%

TÊXTIL

18,4%
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PROPORÇÃO DOS RENDIMENTOS DOS EMPREGADOS SEM CARTEIRA DE TRABALHO 
NO COMPLEXO TÊXTIL, VESTUÁRIO, COURO E CALÇADOS EM RELAÇÃO AOS DOS 
ASSALARIADOS COM CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA – BRASIL 2010

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.

Elaboração: Dieese para Conaccovest.

53,2%

74,2%

62,6% 

85%

69,6%

TÊXTIL

VESTUÁRIO

COURO

CALÇADOS

COMPLEXO

FATOS

ORIGENS E ABRANGÊNCIA DA INFORMALIDADE

7 Dados coletados com especialistas entrevistados para este levantamento, entre eles: Carla Bassetti, gestora do Sebrae em Colatina (ES); André Laino, 
professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutor em sociologia do trabalho; Oscar Krost, juiz do trabalho em Blumenau (SC) e 
estudioso da informalidade; Adilson Pereira, procurador do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Alguns dados extraídos do estudo SEBRAE 
– Pernambuco: Estudo Econômico do Arranjo Produtivo Local de Confecções do Agreste Pernambucano – 2012. Recife, maio de 2013. Disponível 
em: <https://goo.gl/rb9tzL>. Dados também disponíveis no relatório do IEMI – Inteligência de Mercado: Brasil Têxtil 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/XWzuvj>. Acesso em: 6 ago. 2018.

8 Sebrae – Pernambuco. Estudo Econômico do Arranjo Produtivo Local de Confecções do Agreste Pernambucano – 2012. Recife, maio de 2013. 
Disponível em: <https://goo.gl/rb9tzL>. Acesso em: 6 ago. 2018.

9 Prefeitura de São Paulo. Informes Urbanos, out. 2013. Disponível em: <https://bit.ly/2SLxHpx>. Acesso em: 6 ago. 2018.

A informalidade na indústria da moda guarda 
relação direta com o processo de pulverização da 
produção. Ela aumentou exponencialmente entre 
o início da década de 1990 e meados da década 
de 2000, com a globalização e a reorganização 
produtiva do país7.

Diante da alta competitividade, impulsionada 
pela entrada de produtos importados, muitas 
empresas optaram por cortar custos. Uma das 
soluções foi terceirizar a atividade de confecção. 
A terceirização levou à quarteirização e à 
quinteirização. As relações de trabalho foram 
precarizadas, com trabalhadores e trabalhadoras 
operando sem contrato e em situação de 
vulnerabilidade.

À parte a cadeia produtiva, o emprego informal 
na indústria da moda também se manifesta em 
atividades de distribuição e comercialização de 
roupas, calçados e acessórios. E, do ponto de 

vista fiscal, quando os varejistas efetuam compras 
sem nota – porque não a exigem ou mesmo 
não a querem –, acabam retroalimentando a 
informalidade em todo o setor. 

No rastro da precarização, novos empreen-
dimentos produtivos se estabeleceram em 
diferentes regiões do país, operando quase que 
totalmente na informalidade e sem monitoramento. 
Em algumas localidades, como no Polo do Agreste 
Pernambucano – onde está a segunda maior 
produção de jeans do país –, os dados mostram 
resultados extremos: em 2012, 93% das oficinas de 
costura operavam na informalidade8.

Em São Paulo, que é o maior polo brasileiro de 
vestuário, um estudo publicado pela prefeitura 
municipal com base em dados de 2010 mostra 
uma taxa de informalidade no mercado de 
trabalho deste setor de 56,8%9.

https://goo.gl/rb9tzL
https://goo.gl/XWzuvj
https://goo.gl/XWzuvj
https://goo.gl/rb9tzL
https://bit.ly/2SLxHpx
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Com um índice nacional de informalidade da ordem de 45% em 2010 (incluindo todo o complexo têxtil, 
vestuário, couro e calçados)10, a questão está em aberto em todos os principais polos da indústria da moda 
do país, concentrados nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste:

10 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.

11 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Convenções. Disponível em: <https://goo.gl/fzeCkS>. Acesso em: 6 ago. 2018.

Nordeste: destacam-se o Polo de Confecções 
do Ceará, o Polo de Confecções do Agreste 
Pernambucano e o Polo de Confecções do Seridó, 
no Rio Grande do Norte.

Centro-Oeste: o Polo de Confecção de Goiás 
é o mais importante da região, atraindo grandes 
marcas antes localizadas na região Sul. 

Sul e Sudeste: Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP); Polos Calçadistas de Franca e 
Jaú (SP), Novo Hamburgo e região do Vale dos 
Sinos (RS); Polo de Bijuterias de Limeira (SP); e os 
Polos de Confecções de Nova Friburgo e Rio de 
Janeiro (RJ), Vale do Itajaí (SC), Norte Paranaense 
e Cianorte (PR), Ibitinga (SP), Triângulo Mineiro 
(MG) e Grande Vitória (ES).

COMO PODEMOS JUNTOS MUDAR ISSO?
Traçar estratégias que possam enfrentar os desafios que a informalidade impõe às condições de trabalho é 
essencial para tornar a indústria da moda mais justa e sustentável.

Embora algumas empresas e marcas estejam avançando a passos largos no enfrentamento de questões 
complexas que levam a condições degradantes de trabalho, ainda há muito a fazer. A presença da 
informalidade e a grande fragmentação da cadeia de fornecimento da indústria da moda dificultam a 
mudança. Com uma estrutura complexa e pulverizada, é difícil enxergar onde estão os problemas.

Mudar é possível. Mais transparência do setor, diálogo e colaboração entre marcas, fábricas, oficinas de 
costura, trabalhadores, sociedade civil e governo podem elevar as condições de trabalho ao patamar de 
dignidade e garantia de direitos necessário. Envolver todos os elos da cadeia produtiva da moda é vital para 
a construção de uma rede de negócios justa e sustentável.

Além de cumprirem a legislação, é papel das empresas monitorar constantemente suas redes de 
fornecedores e equacionar questões que possam levar à violação de direitos fundamentais, em todos os 
elos da cadeia produtiva.

O Estado precisa direcionar recursos e aprimorar estratégias de fiscalização, cumprindo sua parte no 
acompanhamento da estrutura produtiva do país, à luz dos direitos humanos e das inúmeras convenções 
internacionais das quais o Brasil é signatário11.

https://goo.gl/XQgRxG
https://goo.gl/fzeCkS
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As trabalhadoras e trabalhadores da indústria da moda conhecem como ninguém a realidade do seu setor. 
Por isso, é necessário garantir e fomentar mecanismos de atuação em rede e associativismo, com o apoio 
de órgãos de governo, de empregadores, de organizações da sociedade civil voltadas à defesa de direitos, 
de sindicatos e de agências internacionais que trabalham com direitos humanos em cadeias produtivas. A 
atuação das mulheres nessas frentes de diálogo é essencial e sua liderança deve ser fortalecida, já que elas 
formam o grupo mais vulnerável à informalidade.

A CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUTO C&A
No Instituto C&A, apoiamos organizações sociais, iniciativas e movimentos que enfrentam diretamente os 
problemas que a informalidade ocasiona. Nossas ações buscam a responsabilização pelas condições de 
trabalho entre os diferentes atores da indústria da moda e se baseiam em três pilares:

 �  Transparência – Divulgação pública de condições de trabalho, práticas de compras e cadeias de 
fornecimento, de modo a incentivar melhorias.

 � Voz (empoderamento) e liderança das trabalhadoras – Capacitar trabalhadoras a negociar 
coletivamente pelas melhorias que priorizam.

 � Mudança e aplicação efetiva de políticas (incidência política) – Desenvolvimento e aplicação de 
políticas que promovam boas condições de trabalho e defendam os direitos estabelecidos.

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 promover melhores 
condições de trabalho na indústria da moda

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

