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SÉRIE DADOS E FATOS  

Trabalho análogo   
        à escravidão 

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.

O trabalho análogo à escravidão acontece nos mais variados setores da economia 
mundial. No Brasil, ocorre tanto em atividades rurais quanto em atividades urbanas – por 
exemplo, na produção de alimentos, na obtenção de matérias-primas para a fabricação 
de veículos e na produção das roupas que vestimos. Nas zonas urbanas, o setor de 
confecções desponta como um dos redutos deste crime intolerável, que viola os direitos 
humanos de pessoas em situação de maior vulnerabilidade, entre elas os grupos de 
imigrantes.

O trabalho análogo à escravidão é um problema social complexo e combatê-lo exige 
ações coordenadas e o engajamento de múltiplos atores, além de determinação 
e compromisso. Requer, também, compreender as raízes deste problema – os 
aspectos estruturantes que colocam as pessoas em situação de vulnerabilidade para 
a exploração. 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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1 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Trabalho forçado no Brasil. Disponível em: <https://goo.gl/p8CEsb>. Acesso em: 4 set. 2018.

2 Brasil. Código Penal. Disponível em: <https://bit.ly/1kR39ir>. Acesso em: 16 nov. 2018.

3 Repórter Brasil. O que é trabalho escravo. Disponível em: <https://goo.gl/Ngaw5B>; Ministério do Trabalho. Combate ao Trabalho em Condições 
Análogas às de Escravo. Disponível em: <https://goo.gl/591F8K>. Acesso em: 4 set. 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

O QUE SIGNIFICA TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO?

O trabalho análogo à escravidão é um problema global e pode assumir diversas formas. Ele está presente 
em todas as regiões do mundo, até mesmo em países desenvolvidos e em cadeias produtivas de 
empresas grandes e modernas1.

Submeter alguém à condição análoga à de escravo é um crime descrito no artigo 149 do Código Penal 
brasileiro2. De acordo com a lei, não é apenas a ausência de liberdade que coloca um trabalhador nesta 
situação. No Brasil, o trabalho análogo à escravidão se define pela presença de um ou mais dos fatores a 
seguir3:

 � Condições degradantes e incompatíveis com a 
dignidade humana, caracterizadas pela violação 
de direitos fundamentais que coloque em risco a 
saúde e a vida do trabalhador.

 � Jornada exaustiva, em que o trabalhador é 
submetido a esforço excessivo ou sobrecarga 
de trabalho que acarreta danos à sua saúde ou 
risco de vida.

 � Trabalho forçado, que mantém a pessoa 
no serviço por meio de fraudes, isolamento 

geográfico, ameaças e violências físicas e 
psicológicas.

 � A restrição da locomoção do trabalhador, seja 
em função de servidão por dívida, ao fazer o 
trabalhador contrair ilegalmente um débito e 
prendê-lo a ele, seja por cerceamento do uso de 
qualquer modo de transporte ou por qualquer 
outro meio com o fim de reter o trabalhador 
no local de trabalho, incluindo a posse de 
documentos ou objetos por seu empregador ou 
preposto.

https://goo.gl/p8CEsb
https://bit.ly/1kR39ir
https://goo.gl/Ngaw5B
https://goo.gl/591F8K
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 Repórter Brasil. O que é trabalho escravo. Disponível em: <https://goo.gl/Ngaw5B>; Ministério do Trabalho. Combate ao Trabalho em Condições 
Análogas às de Escravo. Disponível em: <https://goo.gl/591F8K>. Acesso em: 4 set. 2018.

5 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Trabalho forçado no Brasil. Disponível em: <https://goo.gl/p8CEsb>. Acesso em: 4 set. 2018.

6 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Disponível em: <https://
goo.gl/5KGjRd>. Acesso em: 4 set. 2018.

O conceito utilizado no Brasil é endossado pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 
pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações 
Unidas4. É considerada um avanço, por exemplo, 
a atenção dada à jornada exaustiva e a condições 
degradantes de trabalho. 

Na nomenclatura internacional, o trabalho 
análogo à escravidão remete à terminologia do 
trabalho forçado. A OIT define o trabalho forçado 
ou compulsório como todo trabalho ou serviço 

exigido de uma pessoa sob a ameaça de uma 
sanção e para o qual a pessoa não se ofereceu 
espontaneamente. Ele tem ligação direta com o 
tráfico de pessoas, os serviços sexuais forçados, 
os movimentos migratórios que tornam alguns 
trabalhadores vulneráveis e outras formas de 
escravidão moderna.

A OIT estima que 24,9 milhões de pessoas foram 
submetidas a algum tipo de trabalho forçado no 
mundo em 20165.

DADOS
TRABALHO FORÇADO NO MUNDO6 

 � Entre os 24,9 milhões de pessoas submetidas a trabalho forçado no mundo em 
2016, 16 milhões foram exploradas no setor privado (por indivíduos ou grupos, em 
diferentes segmentos da economia), 4,8 milhões sofreram exploração sexual forçada 
e 4 milhões estavam em situação de trabalho forçado imposto por autoridades de 
governos.

 � Ainda dentro deste total de 24,9 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado, 18% 
eram crianças.

 � Na parcela específica do trabalho forçado no setor privado, 58% das vítimas eram 
mulheres.

 � Nos casos em que foi possível determinar o tipo de trabalho forçado realizado por 
pessoas adultas no setor privado, 24% se referiam ao trabalho doméstico, enquanto 
18% ocorriam na construção civil, 15% na indústria e 11% na agricultura e pesca.

 � A maioria das vítimas de trabalho forçado no setor privado sofreu diferentes formas 
de coerção dos empregadores ou recrutadores: 24% tiveram seus salários retidos 
ou foram impossibilitadas de deixar o trabalho sob ameaça de não pagamento dos 
salários vencidos; 17% sofreram ameaças de violência; 16% sofreram violência física; 
e 12% tiveram as famílias ameaçadas. 

 � Entre as vítimas mulheres, 7% reportaram violência sexual.

 � Pessoas trabalhadoras migrantes e os povos indígenas também são particularmente 
vulneráveis ao trabalho forçado.

https://goo.gl/Ngaw5B
https://goo.gl/591F8K
https://goo.gl/p8CEsb
https://goo.gl/5KGjRd
https://goo.gl/5KGjRd
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TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO NO BRASIL7 
 � Entre 1995 e 2015, foram libertados 49.816 trabalhadores que estavam em condição 

análoga à de escravo no Brasil.

 � Em regra, os trabalhadores libertados são migrantes internos ou externos que 
deixaram suas casas em busca de oportunidade ou atraídos por falsas promessas.

 � 95% dos trabalhadores libertados são homens, 83% têm entre 18 e 44 anos e 33% 
são analfabetos.

 � Tradicionalmente, a pecuária bovina é o setor com mais casos no país. Há cerca de 
dez anos, porém, aumentaram as operações de fiscalização em centros urbanos. 
Em 2013, pela primeira vez, a maioria dos casos identificados ocorreu em ambiente 
urbano, na construção civil.

 � Em 2016, as 115 operações de fiscalização para erradicação do trabalho escravo 
realizadas pelo Ministério do Trabalho flagraram 885 trabalhadores em condições 
análogas à de escravo. Os estados com mais ocorrências foram Minas Gerais, São 
Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí.

 � Segundo a ONG internacional Walk Free Foundation, em 2016, havia 369 mil pessoas 
em situação de escravidão moderna no Brasil. O conceito de escravidão moderna 
abrange as diferentes formas de trabalho forçado (exploração no setor privado, 
exploração sexual forçada e trabalho imposto por autoridades de governos), bem 
como o casamento forçado.

7 Dados do Ministério do Trabalho reproduzidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) no estudo Trabalho forçado no Brasil. Disponível 
em: <https://goo.gl/p8CEsb>; dados disponíveis no site do Ministério do Trabalho em <https://goo.gl/V9qktF>; Walk Free Foundation. The Global 
Slavery Index – Brazil. Disponível em: <https://goo.gl/aNbnva>. Acesso em: 4 set. 2018.

8 Mascarenhas, A. O.; Dias, S. L. F. G.; Baptista, R. M. (2015). Elementos para discussão da escravidão contemporânea como prática de gestão. 
RAE-Revista de Administração de Empresas, 55(2), 175-187. Disponível em: <https://goo.gl/KRoRSs>. Acesso em: 19 fev. 2018.

9 Smartlab de Trabalho Decente. Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil. Disponível em: <https://goo.gl/EEfmZ6>. Acesso em: 24 mar. 2019

10 Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Empresas usam o trabalho escravo pela lucratividade e impunidade, dizem especialistas. Editora Globo, 5 
jun. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/3ryY9s>. Acesso em: 4 set. 2018

FATOS

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O TRABALHO ANÁLOGO AO DE  
ESCRAVO NA MODA
O setor de confecção foi apontado como a segunda atividade produtiva em área urbana com o maior 
número de casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil, perdendo apenas para a construção civil8. 
A tendência se confirma quando o foco recai sobre as ocupações mais frequentes entre os egressos do 
trabalho escravo em área urbana: em uma análise que cobriu o período entre 2003 e dezembro de 20189, 
depois do servente de obras, do pedreiro e do cozinheiro geral, surgem a costureira e o costureiro na 
confecção. Apesar dos esforços empreendidos por governos, empresas e organizações sociais para mudar 
este cenário e apesar da visibilidade conquistada pelo problema, ele persiste e demanda atenção urgente.

Um dos desafios a serem enfrentados é que a incidência de escravidão moderna se concentra em 
setores com mão de obra intensiva e não especializada, como é o caso da fabricação de vestuário8. Além 
disso, a fragmentação da cadeia produtiva do vestuário, a informalidade e a prática da terceirização e da 
quarteirização10 de mão de obra são o pano de fundo para um conjunto de fatores que contribuem para a 
ocorrência de trabalho análogo à escravidão na indústria da moda, a saber:

https://goo.gl/p8CEsb
https://goo.gl/V9qktF
https://goo.gl/aNbnva
https://goo.gl/KRoRSs
https://goo.gl/EEfmZ6
https://goo.gl/3ryY9s
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TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO E IMIGRANTES
No setor do vestuário, a violação de direitos tem forte vínculo com a imigração.

A entrada irregular de imigrantes no Brasil – muitas vezes por redes de tráfico humano – coloca essas 
pessoas em situação de vulnerabilidade e em risco de serem absorvidas por oficinas de costura que usam o 
trabalho análogo à escravidão.

São Paulo, por exemplo, principal polo brasileiro do vestuário, é um destino bastante comum dos 
imigrantes, sobretudo os latino-americanos. Cerca de 10% das máquinas de costura em atividade no 
Estado de São Paulo são operadas por imigrantes11.

Lideranças de organizações sociais dedicadas a acolher esses grupos populacionais em São Paulo – como 
é o caso da Missão Paz e do Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (Cami) – confirmam em sua prática 
cotidiana a forte presença de pessoas de origem boliviana, paraguaia e peruana como mão de obra em 
oficinas de costura.

Tais imigrantes vêm ao Brasil com poucas informações sobre o trabalho que farão. Muitas vezes, chegam 
às oficinas em dependência econômica das redes de aliciamento, devendo passagem e refeições que são 
ilegalmente descontadas de suas remunerações12. Não conhecem os serviços de proteção ao imigrante e 
não sabem a quem recorrer. O desconhecimento da língua portuguesa é outro complicador e os imigrantes 
tornam-se presas fáceis para o trabalho análogo à escravidão.

 

COMO PODEMOS JUNTOS MUDAR ISSO?
Enfrentar o trabalho análogo à escravidão, bem como violações correlacionadas, como o trabalho infantil, 
é um passo fundamental para mudar a indústria da moda e torná-la uma aliada na defesa dos direitos 
humanos. Para atuar no combate e prevenção do problema, é preciso atacar suas raízes:

 � A contratação irregular de mão de obra 
não qualificada ou de pessoas em situação 
vulnerável, com a intenção de cortar custos de 
produção.

 � O alto índice de informalidade nas oficinas 
de costura, muitas vezes instaladas de forma 
clandestina.

 � A realização do trabalho de costura em 
ambiente doméstico, dentro da própria casa 
das costureiras e costureiros.

 � O não monitoramento da cadeia produtiva por 
parte de empresas do vestuário. 

 � A ausência de transparência nas práticas 
comerciais em diferentes elos da cadeia, o que 
também dificulta o monitoramento.

 � Dificuldade do poder público em efetuar 
a fiscalização e fazer cumprir a legislação 
brasileira sobre trabalho análogo à escravidão, 
que é uma das mais avançadas do mundo. 

11 Cortês, T. R.. Os Migrantes da Costura em São Paulo. USP, 2013. Dissertação de mestrado. Disponível em: <https://goo.gl/v5vgn1>.  
Acesso em: 4 set. 2018.

12 Dados coletados pela consultoria Papel Social junto à Missão Paz e ao Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (Cami).

 �  Programas de conformidade da marca e 
monitoramento da cadeia de suprimentos são 
insuficientes para erradicar o trabalho forçado, 
pois não abordam suas causas. Algumas 
empresas sequer monitoram suas cadeias de 
fornecimento.

 �  Alguns fornecedores se aproveitam da 
falta de rigor na aplicação das leis e das 
vulnerabilidades socioculturais e econômicas 
para explorar trabalhadoras e trabalhadores.

 � A pressão do mercado de consumo por uma 

https://goo.gl/v5vgn1
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moda criativa, barata e quase descartável 
perpetua modelos de negócios baseados na 
fragmentação e na informalidade, assim como 
em dinâmicas de terceirização e quarteirização 
de mão de obra focadas na mera redução de 
custos, a despeito das boas condições de 
trabalho.

 � A falta de informações sistematizadas e de 
transparência sobre condições de trabalho 

e sobre trabalho análogo à escravidão na 
indústria da moda dificulta que se saiba o que 
leva as pessoas a situações de exploração, 
atrapalhando as iniciativas de defesa de 
direitos.

 � Esta mesma falta de informações e de 
transparência não favorece a conscientização 
e a mudança de comportamento das pessoas 
em relação ao consumo de moda.

A CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUTO C&A
No Instituto C&A, acreditamos que alternativas de trabalho viáveis e que ofereçam condições dignas 
para o exercício da atividade laboral mantêm as pessoas livres do risco do trabalho análogo à escravidão. 
E acreditamos que, coletivamente, as grandes marcas da indústria da moda têm força para influenciar 
fornecedores diretos e indiretos para melhorar a proteção aos trabalhadores.

Da mesma forma, percebemos que existe disposição entre fornecedores e marcas para erradicar o trabalho 
análogo à escravidão e também o trabalho infantil de suas cadeias de fornecimento.

Sabemos, por fim, que a mídia se interessa em relatar casos de trabalho análogo à escravidão e que dar 
ampla visibilidade sobre o problema aos atores-chave – inclusive à sociedade – levará a mudanças de 
comportamento.

Desta maneira, o Instituto C&A estabelece parcerias com organizações da sociedade civil e influenciadores 
para erradicar da indústria da moda, de forma colaborativa, essas formas de violação de direitos. Nossa 
estratégia para o combate ao trabalho análogo à escravidão se baseia em quatro frentes: 

 � Melhorar a implementação de políticas e acesso à Justiça para trabalhadores resgatados do trabalho 
escravo.

 � Aumentar a transparência e a rastreabilidade da cadeia de fornecimento para melhorar a prestação de 
contas.

 � Apoiar projetos holísticos, ou seja, iniciativas abrangentes, que incluam a educação e o empoderamento 
de mulheres, em áreas-foco de prevenção do trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil.

 � Fortalecer organizações e gerar dados, ferramentas e espaços para colaboração e aprendizagem.

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 combater o trabalho 
análogo à escravidão 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

