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Trabalho infantil
na indústria da moda

SÉRIE DADOS E FATOS  

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 Organização Internacional do Trabalho (OIT) define o trabalho infantil como “o 
trabalho realizado por crianças ou adolescentes, que os priva da infância, compromete 
seu potencial e sua dignidade e que pode ser prejudicial à sua saúde, ao seu 
desenvolvimento físico ou mental”1. O trabalho infantil é entendido como toda forma 
de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida 
conforme a legislação de cada país2.

No Brasil, a Constituição Federal3 proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 16 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. A proibição se estende até 
os 18 anos incompletos para o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A lei brasileira 
também considera ilegal o trabalho de pessoas menores de 18 anos em atividades da 
chamada Lista TIP, a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil4, que inclui todas 
as formas de escravidão, a exploração sexual, a realização de atividades ilícitas e as 
atividades que possam prejudicar a saúde, a segurança e a integridade moral da criança 
e do adolescente.

Para erradicar o trabalho infantil na indústria da moda e para impedir que ele 
comprometa o desenvolvimento de crianças e adolescentes, precisamos compreendê-
lo profundamente. 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 Organização Internacional do Trabalho (OIT). O que é trabalho infantil. Disponível em: <https://goo.gl/A6duMU>. Acesso 
em: 6 nov. 2018.

2 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Combatendo o Trabalho Infantil – Guia para Educadores. Disponível em: 
<https://goo.gl/CWUCgU>. Acesso em: 6 nov. 2018.

3 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <https://goo.gl/UPQ95q>. Acesso em: 20 
nov. 2018.

4 Organização Internacional do Trabalho (OIT). C182 – Convenção sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil 
e Ação imediata para sua Eliminação. Disponível em: <https://goo.gl/qy1M8h>. Acesso em: 6 nov. 2018.
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DADOS

ESTATÍSTICAS GERAIS SOBRE TRABALHO INFANTIL

NO MUNDO

 � O trabalho infantil é um problema de proporções globais. Em 2016, 152 milhões de 
crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos eram vítimas de trabalho infantil 
no mundo5. É um contingente maior que a população inteira da Rússia ou do México6.

 � Quase metade dessas crianças (73 milhões) realizava formas perigosas de trabalho5. 
E, dentro deste universo de periculosidade, 19 milhões (26%) tinham menos de  
12 anos de idade.

 � Ainda em 2016, o trabalho infantil no mundo esteve concentrado principalmente na 
agricultura (71%), seguida do setor de serviços (17%) e do setor industrial (12%)5.

 � Com base no mesmo ano, outro estudo sobre trabalho análogo à escravidão no 
mundo7 mostrou que, dos 24,9 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado, 18% 
eram crianças.

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. Desse 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.

5 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Trabalho Infantil no Brasil. Disponível em: <https://goo.gl/SqHtbn>. Acesso em: 6 nov. 2018.

6 Wikipedia. Lista de países por população. Disponível em: <https://goo.gl/S5BD3q>. Acesso em: 25 mar. 2019.

7 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.

https://www.institutocea.org.br/pt/results/publicacoes-pdf/serie-dados-e-fatos-1-industria-da-moda-v4.pdf
https://goo.gl/SqHtbn
https://goo.gl/S5BD3q
https://goo.gl/5KGjRd
https://goo.gl/5KGjRd
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NO BRASIL

 � Segundo a Pnad Contínua 20168, que priorizou como variável o nível de ocupação de 
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, havia 1,8 milhão de pessoas nesta faixa etária 
ocupadas em 20169 no Brasil. 

 � Neste contingente, a população em situação de trabalho infantil chegava a 998 
mil pessoas (54,4%), incluindo crianças de 5 a 13 anos  ocupadas e o grupo dos 
adolescentes de 14 a 17 anos trabalhando sem atender à condição legal de jovem 
aprendiz ou sem registro em carteira8.

TRABALHO INFANTIL NA INDÚSTRIA DA MODA
A problemática do trabalho infantil permeia diversos setores da economia, entre os quais a indústria  
da moda.

Existem relatos indicando que, à época da Revolução Industrial inglesa, era amplamente utilizado o trabalho 
de crianças com idade em torno de 5 anos na cadeia produtiva têxtil e de confecção10 . Por terem mãos 
delicadas e dedos finos, as crianças e adolescentes eram considerados trabalhadores perfeitos, por 
exemplo, para tarefas como amarrar os fios quebrados na trama da tecelagem.

Atualmente, ainda há registro de crianças trabalhando em diferentes setores da indústria da moda no 
mundo11 – da produção de sementes de algodão à colheita; da fiação dos tecidos ao corte das peças; da 
costura à comercialização do vestuário.

No Brasil, um estudo10 realizado com base na Pnad 2014 e na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 
do mesmo ano levantou alguns dados:

 � Vista de maneira estendida, a cadeia 
produtiva e de comercialização têxtil 
e de confecção contava com 173.272 
crianças e adolescentes entre 5 e 17 
anos  trabalhando em 2014.

 � O número representava 5,2% do total de 
crianças e adolescentes trabalhadores 
do país e 3,4% da ocupação total no 
segmento estudado.

 � Não foi possível mensurar pela Pnad 
2014 o percentual de adolescentes na 
faixa dos 14 aos 17 anos trabalhando 
em desacordo com a lei na indústria da 

moda. Detectou-se, porém, a existência 
de 14.335 meninos e meninas com idade 
entre 5 e 13 anos explorados no trabalho 
infantil.

 � Por meio da Rais, a pesquisa indicou a 
presença de 66.489 adolescentes na 
faixa de 14 a 17 anos com ocupação 
formal, dos quais 15.892 eram 
aprendizes.

 � O número de vínculos de trabalho 
formal de adolescentes revelados 
pela Rais (66.489) correspondia a 
apenas 38,4% do total de 173.272 

8 Agência IBGE. Pnad Contínua 2016: Brasil tem, pelo menos, 998 mil crianças trabalhando em desacordo com a legislação. Disponível em: <https://
goo.gl/ZhuQnD>. Acesso em: 21 nov. 2018.

9 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adotou uma nova metodologia para a PNAD Contínua 2016 que excluiu da contagem de 
trabalho infantil a população de 5 a 17 anos trabalhando para consumo próprio. O grupo totalizava aproximadamente 716 mil crianças e adolescentes, 
envolvidos pelo período médio de 7,5 horas semanais em atividades como a pesca e o plantio de alimentos (mais informações em https://bit.
ly/2MyedVL). A nova metodologia é alvo de críticas de ativistas brasileiros contra o trabalho infantil sob a alegação de mascarar a realidade e dificultar 
o enfrentamento do problema.

10 Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O trabalho infantil nos principais grupamentos de atividades econômicas do 
Brasil. Disponível em: <https://bit.ly/2Kk45fQ>. Acesso em: 22 nov. 2018.

11 The Guardian. Child labour in the fashion supply chain. Disponível em: <https://goo.gl/SJ994y>. Acesso em: 22 nov. 2018.

https://goo.gl/ZhuQnD
https://goo.gl/ZhuQnD
https://bit.ly/2MyedVL
https://bit.ly/2MyedVL
https://bit.ly/2Kk45fQ
https://goo.gl/SJ994y
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crianças e adolescentes trabalhadores 
identificados pela Pnad 2014. Embora 
se trate de bases de dados diferentes, a 
análise dessas informações sugere que 
o trabalho infantil na indústria da moda 
seja significativamente maior do que a 
parcela de 14.335 meninos e meninas 
identificada pela Pnad 2014.

 � O estudo também mapeou a presença 
de trabalho infantil na faixa dos 5 aos 13 
anos em diferentes segmentos: 

 � As ocorrências foram registradas em 
atividades de fabricação de produtos 
têxteis e confecção de artigos de 

vestuário e acessórios, bem como na 
comercialização de têxteis, vestuário e 
acessórios.

 � As atividades de comercialização 
concentraram mais da metade – ou 
57% – dos casos. Em seguida vieram 
a confecção, responsável por 27% 
do trabalho infantil de 5 a 13 anos, e a 
fabricação de têxteis, com 16%.

 � O estudo não detectou nenhum caso de 
trabalho infantil no cultivo de algodão e 
na sericultura (produção do bicho-da-
seda).

FATOS

TRABALHO INFANTIL E INFORMALIDADE NA CADEIA PRODUTIVA
Boa parte do trabalho infantil está ligada às oficinas de costura que operam na informalidade12. Um cenário 
informal de terceirização e quarteirização é mais propício à incidência de trabalho infantil e a outras formas 
de violação de direitos. O trabalho ocorre nas oficinas instaladas nas próprias casas das costureiras e dos 
costureiros informais13. São elementos complicadores:

12 Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O trabalho infantil nos principais grupamentos de atividades econômicas do 
Brasil. Disponível em: <https://bit.ly/2Kk45fQ>. Acesso em: 22 nov. 2018.

13 Para mais informações, leia o documento Informalidade na indústria da moda. <https://www.institutocea.org.br/pt/results/publicacoes-pdf/serie-
dados-e-fatos-1-industria-da-moda-v4.pdf>.

 � No setor de confecção, a informalidade aumenta com os picos sazonais de produção e 
também em decorrência da adoção de modelos de negócios que preconizam velocidade 
na troca de coleções, com a entrega ao consumidor de novas tendências em tempo 
recorde e a preços baixos. 

 � Para atender a esse tipo de regime, e por necessidade financeira, as famílias de costureiras 
e costureiros muitas vezes envolvem as crianças e adolescentes na produção. A ocorrência 
de trabalho infantil no ambiente familiar contribui para a invisibilidade do problema.

 � A cadeia produtiva têxtil e de confecção é fragmentada e pouco transparente, o que 
também ajuda a jogar um manto de silêncio sobre o trabalho infantil na indústria da moda. 

 � Como os contratantes muitas vezes não monitoram a cadeia produtiva, é nesse ambiente 
que a exploração do trabalho infantil encontra espaço para proliferar. 

https://www.institutocea.org.br/pt/results/publicacoes-pdf/serie-dados-e-fatos-1-industria-da-moda-v4.pdf
https://www.institutocea.org.br/pt/results/publicacoes-pdf/serie-dados-e-fatos-1-industria-da-moda-v4.pdf
https://www.institutocea.org.br/pt/results/publicacoes-pdf/serie-dados-e-fatos-1-industria-da-moda-v4.pdf
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DADOS

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO INFANTIL?
Além de ser uma prática ilegal, o trabalho infantil traz uma série de consequências ao violar direitos 
fundamentais da criança e do adolescente. Alguns exemplos:

 � Na educação, observa-se que a evasão escolar 
é maior entre as crianças e os adolescentes 
ocupados em relação aos não ocupados.  
Por causa do trabalho, que gera desgaste físico 
e fadiga, eles têm o aprendizado comprometido 
e abandonam os estudos. Para se ter uma 
ideia, na faixa etária de 16 ou 17 anos, a taxa  
zde escolarização para adolescentes ocupados 
era de 74,9% em 2016, ante 86,1% para  
não ocupados14 .

 � No mesmo ano, a jornada semanal das pessoas 

ocupadas de 5 a 17 anos que estudavam era 
de 23,2 horas, chegando a 34,6 horas para as 
que não estudavam14. O tempo para o lazer, a 
brincadeira, a fruição cultural e a convivência 
familiar e comunitária também fica visivelmente 
comprometido.

 � Em relação à saúde e à proteção, entre 2007 e 
2017, foi registrado um total de 40.849 crianças 
e adolescentes entre 5 e 17 anos envolvidos em 
acidentes de trabalho no Brasil. Destes, 236 
perderam a vida15.

Acabamento de peças de 
vestuário, limpeza de oficinas, 
movimentação de estoque, 
aplicação de botões, costura

Colam solas de sapato  
em oficinas informais

Modelagem e solda  
de bijuterias

GO

RN

PE

SP
Franca

Jaú

Limeira

Novo Hamburgo

SC

14 Agência IBGE. Apresentação – Pnad Contínua 2016 Trabalho Infantil. Disponível em: <https://goo.gl/26KtiX>. Acesso em: 21 nov. 2018.

15 Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Acidentes de trabalho vitimam mais de 40 mil crianças e adolescentes em dez 
anos. Disponível em: <https://goo.gl/GnNHJu>. Acesso em: 30 nov. 2018.

ONDE SE LOCALIZA O TRABALHO INFANTIL NA INDÚSTRIA DA MODA?
O trabalho infantil na indústria da moda ocorre em todos os polos produtivos do país. Oficinas de costura 
domésticas e informais concentram o trabalho de crianças e adolescentes na produção de roupas, de 
calçados e de acessórios, principalmente bijuterias. 

Crianças e adolescentes executam todo tipo de atividade:

https://goo.gl/26KtiX
https://goo.gl/GnNHJu


6Série Dados e Fatos – Trabalho infantil na indústria da modaInstituto C&A

LISTA TIP NA INDÚSTRIA DA MODAa 
Conheça as piores formas de trabalho infantil na cadeia produtiva da moda, bem como seus prováveis riscos:

 � Na direção e operação de máquinas agrícolas 
para o plantio de algodão: acidentes com 
máquinas, exposição a ruídos e manuseio de 
instrumentos ou ferramentas perigosas. 

 � No processo produtivo do algodão: esforço físico 
e postural; exposição a poeiras, contaminantes 
e substâncias tóxicas; acidentes com animais 
peçonhentos; exposição sem proteção a 
intempéries; acidentes com instrumentos 
perfuro-cortantes,ritmos excessivos, trabalho 
de turno, monotonia e repetitividade; jornadas 
prolongadas; controle de produtividade; e risco 
de incêndios.

 � Em tecelagem: exposição a poeira de fios e 
fibras mistas e sintéticas e a corantes; postura 
inadequada; levantamento e transporte manual 
de pesos; e esforços repetitivos. 

 � Em curtumes, industrialização de couros e 
fabricação de peles e peliças: esforços físicos e 
exposição a produtos químicos, microrganismos 
e calor.

 � Na fabricação de botões e outros artefatos de 
nácar, chifre ou osso: acidentes com máquinas 
e ferramentas perfuro-cortantes; esforços 
repetitivos e vibrações, poeira e ruídos. 

 � Em lavanderias industriais: exposição a produtos 
químicos, calor e movimentos repetitivos.

 � Em tinturarias e estamparias: exposição a 
produtos químicos, calor e umidade.

 � Em artesanato: levantamento e transporte 
de peso; posturas inadequadas; movimentos 
repetitivos; acidentes com instrumentos 
perfuro-cortantes; corpos estranhos; e jornadas 
excessivas.

 � Com utilização de instrumentos ou ferramentas 
perfuro-cortantes, sem proteção adequada.

 � Nas confecções: isolamento; jornadas exaustivas; 
contato com poeiras e outros contaminantes; 
posturas inadequadas, exposição a ruídos, 
esforços repetitivos, monotonia e repetitividade; 
jornadas prolongadas, controle de produtividade 
e más condições de ergonomia, higiene e/ou 
iluminação.

 � Com exposição a ruído contínuo ou intermitente 
acima do nível previsto na legislação pertinente, ou 
ruído de impacto: exposição a níveis elevados de 
pressão sonora.

 � Com exposição a abusos físicos, psicológicos ou 
sexuais: trabalho prejudicial à moralidade.

a Elaboração própria com base em: Brasil. Decreto no. 6.481, de 12 de junho de 2008. Disponível em: <https://goo.gl/QcMzPU>. Acesso em 30 nov. 2018.

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

 � Programas de conformidade da marca e monitoramento da cadeia de suprimentos são 
insuficientes para erradicar o trabalho infantil, pois não abordam suas causas. Algumas 
empresas sequer monitoram suas cadeias de fornecimento. O combate ao trabalho infantil 
passa necessariamente pelo enfrentamento da informalidade, e este é um desafio de todos os 
elos da cadeia produtiva.

 � Alguns fornecedores se aproveitam da falta de rigor na aplicação das leis, da dificuldade da 
fiscalização em ambientes domésticos e/ou informais e das vulnerabilidades socioculturais e 
econômicas de famílias trabalhadoras para explorar essas pessoas.

 � As mulheres costumam ser desproporcionalmente impactadas quando se fala em condições 
de trabalho. Sua maior vulnerabilidade aumenta o risco de seus filhos serem vítimas de 
trabalho infantil. Por este motivo, apoiar o fortalecimento das trabalhadoras da indústria da 
moda é uma das premissas do Instituto C&A.
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 � A pressão do mercado de consumo por uma 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 dificuldade de informações sistematizadas e de transparência sobre trabalho infantil na 
indústria da moda, em especial nos segmentos informais, dificulta o trabalho de defesa de 
direitos.

 � Esta mesma falta de informações e de transparência não favorece a conscientização e a 
tomada de atitude das pessoas para erradicar o trabalho infantil na indústria da moda.

A CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUTO C&A
No Instituto C&A, sabemos que o trabalho infantil é um crime grave que viola os direitos das crianças, 
trazendo sérios prejuízos no plano emocional, da saúde e do pleno desenvolvimento de meninos e meninas. 
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 
infantil de suas cadeias de fornecimento.

Sabemos, por fim, que a mídia se interessa em relatar casos de trabalho infantil 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 se baseia em quatro frentes: 

 � Melhorar a implementação de políticas públicas para a prevenção do trabalho infantil na 
indústria da moda. 

 � 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 infantil 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

