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SOBRE O FGV CeDHE 
O Centro de Direitos Humanos e Empresas (FGV CeDHE) é um centro de 
pesquisa aplicada da FGV Direito SP. A sua missão é realizar pesquisas sobre 
o impacto dos negócios nos direitos humanos e influenciar políticas públicas e 
práticas privadas.

Confecção de vestuário
no Brasil



Fonte: dados da RAIS (2018). 
Elaboração FGV CeDHE.

Foram utilizados dados dos 
cinco estados com o maior 
número de vínculos no setor de 
vestuário do país, segundo 
dados da RAIS (2018).

Número de vínculos no setor de 
confecção de vestuário por estado (1)

Indústria da moda

Desenvolvimento de produto

Setor têxtil
Fiação, tecelagem, 

malharia, consolidação, 
beneficiamento

Confecção de 
vestuário
Roupas e 
acessórios

Beneficiamen-
to de couro

Artigos de viagem 
e outros.

Produção de 
calçados

Distribuição e comercialização

Atividades complementares
Pesquisa e ensino, Comunicação

Foco 
desta 
Edição



Perfil das(os) trabalhadoras(es)

Fonte: dados do IBGE (2010). 
Elaboração FGV CeDHE.
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Migrantes e imigrantes são relativamente mais frequentes neste 
setor que na população total, em contraste com os não migrantes, 
que são menos frequentes como trabalhadores no setor de vestuário.
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A composição racial da mão de obra no setor de vestuário é muito 
parecida com a da população total:

População total Setor de confecção 
de vestuário

Setor de confecção 
de vestuárioPopulação total

A mão de obra no setor 
de vestuário é 
predominantemente 
feminina. Enquanto o 
total da população é 
composta 
aproximadamente por  
metade de homens e 
metade de mulheres, a 
confecção de vestuário é 
quase 90% feminina.
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Fonte: dados do IBGE (2010). 
Elaboração FGV CeDHE.

Trabalhos com carteira assinada 
são predominantes no setor de 
vestuário. Todavia, empregados 
por conta própria são quase que 
igualmente frequentes. Isso se 
altera quando observamos 
homens e mulheres 
separadamente.

Po
r 

se
xo

Neste gráfico, os 
percentuais somam 100% 
para cada sexo.

Proporcionalmente, há mais homens trabalhando na confecção de vestuário (49% 
deles) com carteira assinada que mulheres (41,6% delas), e há mais mulheres que 
homens trabalhando por conta própria, também proporcionalmente. 

Por que isso importa? Nos dados do IBGE, “carteira assinada” é uma indicação clara 
de vínculo CLT, que garante direitos trabalhistas, como contribuição obrigatória para a 
previdência (aposentadoria) e férias remuneradas. Já a categoria “conta própria” pode 
englobar desde profissionais liberais, microempreendedores individuais, até 
trabalhadores informais em condições precárias de trabalho.(2) Nos dados do censo 
demográfico de 2010 para os 5 estados analisados, por exemplo, apenas 31,3% 
das(os) trabalhadoras(es) por conta própria declararam contribuir para a previdência 
no trabalho principal e, para as(os) trabalhadoras(es) por conta própria cujo trabalho 
principal era no setor de confecção de vestuário, apenas 24,2% declarou ser 
contribuinte.

Neste gráfico, os 
percentuais somam 100% 

para cada grupo racial.

Proporcionalmente, entre brancos e pretos há mais trabalhadores do setor de vestuário 
trabalhando com carteira assinada, em contraste com maior percentual de trabalhadores 
indígenas e amarelos trabalhando por conta própria. Brancos são aqueles com o menor 
percentual de trabalhadores sem carteira assinada no setor.

>> Tipo de vínculo
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Neste gráfico, os 
percentuais somam 100% 

para cada origem.

Os imigrantes se destacam dos demais grupos por se concentrarem nos trabalhos 
por conta própria e trabalhos sem carteira assinada no setor de confecção de 
vestuário, enquanto os demais grupos, em trabalhos por conta própria e com carteira 
assinada. Os não migrantes e os migrantes originais de estados do Sul são os únicos 
grupos que têm maior proporção em postos com carteira assinada - ou seja, maior 
garantia dos direitos trabalhistas.
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>> Salários (3)
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Em média, as mulheres ganham R$ 633 enquanto homens ganham R$ 764 no setor de 
vestuário. Ou seja, elas ganham cerca de 17% a menos que eles. 

As mulheres ganham, em média,  menos que os homens para todos os tipos de vínculo 
analisados:

Fonte: dados do IBGE (2010). 
Elaboração FGV CeDHE.

Fonte: dados do IBGE (2010). Elaboração FGV CeDHE.

Média salarial no setor de vestuário
(em Reais de 2010)



As desigualdades salariais entre grupos raciais são mais fortes 
para os(as) que trabalham por conta própria, se comparados aos(às) 
que têm carteira assinada: 

Média salarial no setor de vestuário 
(em Reais de 2010)

Carteira assinada Conta própria
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Fonte: dados do IBGE (2010). Elaboração FGV CeDHE.

● As mulheres são quase 90% da mão de 
obra no setor de vestuário, mas ainda 
recebem salários em média menores que os 
dos homens.

● Mais que 35% das(os) trabalhadoras(es) do 
setor são trabalhadoras(es) por conta 
própria. Essa condição as(os) torna mais 
vulneráveis, como ficar sem cobertura da 
Previdência Social e salários mais desiguais 
entre grupos (de gênero e raça).

● Migrantes e imigrantes estão mais 
presentes em empregos por conta própria 
que em posições com carteira assinada no 
setor de vestuário.

Resumindo...



(1) Número de vínculos em as empresas 
pertencentes ao Subsetor do IBGE 
“Indústria têxtil do vestuário e artefatos 
de tecidos”.
(2) ‘Classifica-se  como  “conta  própria”  a  
pessoa  que  trabalha  explorando  o  seu  
próprio empreendimento, sozinha ou com 
sócio, sem ter empregado e contando, ou 
não, com ajuda de trabalhador não 
remunerado de membro da unidade 
domiciliar em que reside.’ (IBGE, 2008, p. 
4)
(3) Todos os dados salariais são dados 
em valores correntes de 2010.

Ícones de material.io e Freepik via 
Flaticon.

Fotos: Shutterstock.

Limitações dos dados
A definição da categoria “conta própria” é abrangente, como 
mencionado no box na página 4. 

Notas

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/Estudos/Trabalhadores_por_Conta_Propria_parte1.pdf
https://www.flaticon.com/authors/freepik
http://www.flaticon.com

