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SÉRIE DADOS E FATOS  

Justiça de gênero 
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 indústria da moda é composta predominantemente por mulheres. Embora haja uma 
carência de dados que retratem essas mulheres, é conhecida a realidade de que muitas 
delas enfrentam discriminação e violência em diversos âmbitos, inclusive no trabalho.

Sabemos que esses problemas refletem fenômenos mais amplos, como o desequilíbrio 
de poder entre mulheres e homens, e acreditamos que, para transformar efetivamente 
a indústria da moda, é preciso assegurar e ampliar os direitos das mulheres. Para tanto, 
trabalhamos com uma abordagem de justiça de gênero, entendida como aquela capaz 
de promover equidade, igualdade e justiça para as mulheres tanto quanto para os 
homens. Quando falamos em equidade, pressupomos que pessoas diferentes têm 
necessidades diferentes que precisam ser atendidas de forma particular para que se 
faça justiça de gênero.  

Conhecer o contexto e a situação das mulheres que trabalham neste importante 
segmento da economia é condição essencial para atingir tais objetivos. 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.
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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.
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FATOS

A FORTE PRESENÇA DA MULHER

A indústria da moda é um campo de negócios com forte presença da mulher. Globalmente falando, 
estima-se que três quartos das pessoas que trabalham no setor de vestuário são mulheres1. Este traço 
remonta a um passado longínquo, pelo menos desde a Idade Média, quando as mulheres assumiram o 
papel de costureiras em suas casas para prover vestimentas às suas famílias2.

A inserção da mulher no mundo do trabalho aconteceu de forma expressiva depois da Revolução 
Industrial, com o ramo têxtil e o da costura despontando como redutos da força produtiva feminina3.  

Em pleno século XXI, mesmo com a mecanização da atividade, a montagem de peças de roupas ainda é 
uma tarefa intensiva em mão de obra e bastante dependente da relação costureira/máquina de costura.

No Brasil, dados da Associação da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) confirmam a média 
internacional de 75% de mulheres na força de trabalho ocupada nesses dois setores4.

https://goo.gl/5gZk1h
https://goo.gl/fVGouG
https://goo.gl/D7Usw2
https://goo.gl/a3MWKg
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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Quando a análise sobre gênero na indústria 
da moda também abrange a fabricação de 
sapatos, bolsas e artefatos afins, o levantamento 
Indicadores Socioeconômicos – Setor Têxtil, 
Vestuário, Couro e Calçados5, construído com 
base no Censo Demográfico 2010, é a principal 
referência.

Segundo o estudo, 69,2% das pessoas que 
trabalhavam na indústria da moda em 2010 eram 
do sexo feminino. Especificamente no vestuário, 
oito em cada dez pessoas trabalhando eram 

mulheres, responsáveis por serviços de corte, 
costura e acabamento em um setor fundamental 
para a economia brasileira.

Era também o vestuário que, ocupando tantas 
mulheres, ostentava os maiores índices de 
informalidade – 18,4% das pessoas empregadas 
não possuíam carteira assinada em 2010 e 37,8% 
trabalhavam por conta própria, às vezes em sua 
casa, sem as garantias sociais e a proteção legal 
típicas do trabalho regularizado.

DADOS

INFORMALIDADE E REMUNERAÇÃO
 � Do total de 2,6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras ocupados em 2010 no complexo têxtil, 

vestuário, couro e calçados (formais e informais), 1,8 milhão de pessoas eram mulheres5. No vestuário, 
elas somavam mais de 1 milhão de trabalhadoras.

 � Do ponto de vista dos rendimentos, a remuneração média da mulher nestes quatro setores era entre 
20% e 30% inferior à do homem5.

 � Entre as mulheres trabalhadoras do complexo têxtil, vestuário, couro e calçados, mais de 800 mil 
atuavam na informalidade5.

DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS OCUPADAS NO COMPLEXO TÊXTIL, VESTUÁRIO, 
COURO E CALÇADOS POR SEXO — BRASIL 2010

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.

Elaboração: Dieese para Conaccovest.

TÊXTIL

VESTUÁRIO

COURO

CALÇADOS

COMPLEXO  30,8%69,2%

48,1%51,9%

19,1%80,9%

36,7% 63,3%

47,3%52,7%

https://goo.gl/XQgRxG
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OFICINAS DE COSTURA
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COSTUREIRAS IMIGRANTES

 � Em alguns casos, sobretudo na população 
de imigrantes, as costureiras moram nas 
dependências das oficinas de costura que as 
contratam – as “facções”.

 � As costureiras imigrantes que atuam na 
informalidade são muito susceptíveis a abusos 
e violações de direitos.

 � Nas oficinas de costura clandestinas que 
utilizam seus serviços, não existe qualquer 
regulação sobre condições de trabalho. São 
espaços que oferecem riscos elevados para 
a saúde e a segurança da costureira, em que 
também se constatam situações de coerção, 
violência física, verbal, psicológica e sexual, 
trabalho análogo à escravidão e até cárcere 
privado.

TRABALHO EM DOMICÍLIO

 � A fabricação de produtos têxteis, artigos 
de vestuário e acessórios foi apontada 
como a atividade econômica que mais faz 
uso do trabalho em domicílio feminino6, 
superando inclusive o serviço doméstico. 
Se considerarmos todas as atividades 
profissionais realizadas por mulheres em 
suas casas, o grupo no qual se inserem as 
costureiras abrangia, em média, 29,8% do total 
de trabalhadoras em domicílio entre 1992 e 
2011.

 � Na informalidade de suas residências, 
em relações de trabalho precarizadas, 
as costureiras são empurradas para uma 
atividade inconstante e sazonal. E são 
comumente contratadas por atravessadores a 
serviço de empresas que não monitoram suas 
cadeias produtivas.  

FATOS

EM QUE CONDIÇÕES SE ENCONTRAM ESSAS MULHERES?
Trabalhadoras informais sempre estão em condições vulneráveis. Falta amparo legal, não há acesso às 
garantias fundamentais dos direitos trabalhistas (limite de jornada de trabalho, pagamento de hora extra, 
férias, aposentadoria, etc.) e é comum a violação de direitos humanos, como o direito à segurança pessoal.  

O fato de as mulheres costureiras trabalharem em suas próprias casas pode fazer com que se tornem mais 
vulneráveis ainda. Muitas vezes, a casa se transforma em uma fábrica improvisada, com uma estrutura que 
ela mesma precisa prover, com outras características típicas desse tipo de arranjo: 

 � Como a remuneração costuma estar vinculada à produção, quanto mais peças a costureira produzir, 
maior o ganho. Assim, ela passa a conviver com jornadas de trabalho que podem se estender 
madrugadas adentro e em fins de semana.

 � Como não existe garantia de fluxo de trabalho, todas as oportunidades de trabalho tendem a ser 
abraçadas pela costureira, o que contribui para os picos de sobrecarga.

 � A mulher exerce dupla ou tripla jornada, pois, além das atividades de costura, também exerce, muitas 
vezes, atividades domésticas e de cuidados com os filhos. Nesta dinâmica de trabalho sem fim, os 
diferentes papéis da mulher ficam fragilizados e também o seu próprio bem-estar, que é negligenciado 
dentro dessa engrenagem.

 � Cria-se um ambiente propício para a ocorrência de trabalho infantil, pois, com frequência, crianças e 
adolescentes da família ajudam na oficina para melhorar a renda ou atender à demanda de prazos dos 
contratantes dos serviços.

https://goo.gl/W7d59k
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QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 
CONSEQUÊNCIAS?
Como já foi dito, o trabalho informal 
nas oficinas de costura pode ter 
consequências bastante graves:

 � Grande dependência econômica 
das trabalhadoras, fazendo com 
que se submetam a diferentes 
tipos de abuso.

 � Assédio moral por parte dos 
contratantes.

 � Doenças ocupacionais, causadas 
pelo excesso de jornada e pelo 
trabalho em espaços inadequados 
e que podem aparecer logo nos 
primeiros anos de atividade.

SITUAÇÕES EXTREMAS
Especialistas da academia e de ONGs de defesa de direitos 
– como o Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (Cami) e a 
Missão Paz, de São Paulo (SP) – têm se dedicado a registrar, 
de modo particular, os problemas enfrentados por algumas 
mulheres imigrantes que trabalham em oficinas irregulares. 
Entre eles destacam-se: 

 � Assédio sexual e violência sexual, sobretudo em oficinas 
clandestinas que empregam imigrantes em condição 
de trabalho análogo à escravidão ou de irregularidade 
migratória7.

 � Doenças infecciosas, tais como tuberculose, propiciada 
pela insalubridade dos locais de trabalho8. 

 � Tráfico de pessoas – especialmente de mulheres –, com o 
objetivo de abastecer as oficinas irregulares com mão de 
obra barata e trabalho análogo à escravidão.

COMO PODEMOS JUNTOS MUDAR ISSO?
Para transformar a moda numa força para o bem, precisamos assegurar e ampliar os direitos das mulheres. 
Por isso, no Instituto C&A, aplicamos uma “lente” de gênero em tudo o que fazemos e apoiamos iniciativas 
que promovam a voz, a liderança e a equidade de gênero.

Sabemos que grandes transformações dependem de mudanças sistêmicas e pedem o envolvimento 
de diferentes atores. Em cada um dos nossos programas, trabalhamos com diversos tipos de parceria 
para fortalecer o protagonismo e a liderança das mulheres. Incluem-se nesse universo as organizações 
de defesa dos direitos das mulheres, organizações da sociedade civil, redes de instituições, movimentos 
sociais, investidores sociais privados, universidades, governos, iniciativas multissetoriais, empreendimentos 
sociais, marcas e varejistas.

Nossa teoria da mudança relativa à justiça de gênero nos guia para atingir e medir os resultados da nossa 
atuação nesse campo. Apoiamos projetos que atendem às seguintes diretrizes:

 � Formação de lideranças de mulheres para avançarmos na justiça de gênero.

 � Aprendizagem colaborativa por meio de alianças, redes e formação e uma abordagem programática 
intersetorial.

 � Ações de incidência política para melhoria de normas, políticas e práticas empresariais relacionadas à 
equidade de gênero.

 � Ações de combate à violência de gênero na cadeia produtiva da moda.

 � Envolvimento de homens e meninos como agentes de mudança.

https://goo.gl/mkSwky
https://goo.gl/mkSwky
https://goo.gl/VtGJFY
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Junte-se a nós na promoção dos direitos das 
mulheres que trabalham na indústria da moda

Para atuar em parceria 
com o Instituto C&A, 

clique aqui

Para conhecer nossa 
teoria da mudança sobre 

justiça de gênero,  
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
http://www.institutocea.org.br/pt/results/toc04.08.17gender.pdf
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

