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SUMÁRIO EXECUTIVO 
● A indústria da moda é um setor de grande relevância socioeconômica no 

mundo todo. Em âmbito internacional, é responsável pela movimentação 

de US$ 3 trilhões anualmente, o que corresponde a 2% do Produto 

Interno Bruto (PIB) mundial (FASHION UNITED, 2017). Além disso, 

emprega mais de 57 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento, 

das quais 80% são mulheres (CORNER, 2016). 

● Apesar da sua importância social e econômica, o setor apresenta riscos à 

proteção e ao respeito dos direitos humanos que têm sido amplamente 

discutidos no Brasil e no mundo, tendo em vista o modelo de negócio fast 

fashion predominante na indústria e a fragmentação do processo 

produtivo em múltiplas camadas de contratação, que tende a dificultar o 

monitoramento da cadeia, expondo os trabalhadores dos elos mais 

distantes a maiores riscos (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2021a). 

Nesse cenário, as mulheres e migrantes estão em uma situação de 

vulnerabilidade ainda maior, considerando abusos e violações de direitos 

adicionais, relacionados ao gênero e à nacionalidade.  

● Grupos em situação de vulnerabilidade foram, ainda, significativamente 

afetados pela pandemia da Covid-19. Segundo a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), em 2020, a redução do emprego 

feminino foi de 5% (em comparação com 3,9% do emprego masculino), o 

percentual de mulheres inativas também foi maior e houve um 

incremento das responsabilidades domésticas, em relação ao período 

anterior à pandemia (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 

2021). No caso das mulheres migrantes, houve maior exposição à 
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situação de extrema pobreza, fome e miséria, sujeitando-as a piores 

condições de trabalho (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2021a) 

● Diante desse contexto, este Policy Paper aborda como medidas de 

inclusão produtiva podem fomentar a resiliência das mulheres migrantes 

na cadeia de valor da indústria da moda, principalmente em contextos de 

crise como a pandemia, sendo fundamental para isso a atuação em rede 

dos setores público e privado. Para tanto, a pesquisa combinou os 

seguintes métodos: (i) análise quantitativa de bancos de dados públicos 

disponíveis, especificamente os micro dados da Pesquisa Nacional de 

Domicílios Contínua (PNADc) e da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS); (ii) análise benchmark de práticas privadas de empresas líderes 

na indústria da moda nacional e seus institutos, com foco na confecção e 

comercialização do vestuário; (iii) análise de políticas públicas voltadas à 

inclusão produtiva de mulheres migrantes na indústria da moda, com foco 

na região metropolitana de São Paulo (RMSP); e (iv) entrevistas 

semiestruturadas em profundidade com diferentes atores.  

● O levantamento e a análise das informações levaram em consideração 

quatro possíveis frentes de atuação para implementação das medidas de 

inclusão produtiva: acesso ao emprego, emprego de qualidade, políticas 

de cuidado e qualificação, empreendedorismo e outras medidas. Tais 

frentes foram criadas com base na revisão de literatura realizada e 

encontram respaldo no conceito de trabalho decente da OIT, relativo ao 

acesso e manutenção de empregos de qualidade e adequadamente 

remunerados, sem qualquer discriminação.  

● Os resultados obtidos indicam que:   
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o Em relação ao contexto mais amplo da indústria da moda 

brasileira, o mercado de trabalho na RMSP é majoritariamente 

feminino e, quando consideramos todo o mercado, 

majoritariamente não-branco desde 2019 (o mercado formal em 

2020 ainda era majoritariamente branco). No mercado formal, há 

uma expressiva diferença entre salários de homens e mulheres - 

chegando a uma média 25% maior para os homens em 2020. Parte 

dessa diferença é explicada pela baixa presença das mulheres em 

ocupações melhor remuneradas dentro da cadeia de valor, de 

modo que as funções técnicas mais especializadas são feitas 

predominantemente por homens. Além disso, ainda dentro de 

várias das ocupações da cadeia produtiva há uma diferença 

significativa entre salários de homens e mulheres, indicando que 

homens recebem mais que as mulheres nas mesmas ocupações. 

Ainda no mercado formal, pessoas brancas possuem em média 

vínculos de trabalho mais longos. 

o O impacto da Covid-19 no mercado de trabalho do setor levou a 

um relevante aumento da informalidade (que ainda se mantém) e 

uma redução da renda tanto no mercado formal como no informal, 

principalmente no ano de 2020. Apesar disso, os dados da PNADc 

indicam que o número de pessoas empregadas no setor já havia se 

recuperado em 2021 - ainda que em condições diversas das 

anteriores (a exemplo da redução significativa na renda, abaixo de 

níveis pré-pandemia). 

o Por sua vez, em relação às práticas empresariais voltadas à 

promoção da inclusão produtiva de mulheres no setor, observou-
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se que o fator gênero é mais considerado pelas empresas do que 

a imigração nas iniciativas adotadas, sendo a interseccionalidade 

entre esses dois fatores pouco explorada. A maioria das mulheres 

contempladas nas iniciativas são as colaboradoras internas das 

empresas e as pessoas migrantes são pessoas externas à empresa 

e assistidas por organizações sociais parceiras. Ainda, nota-se que 

há uma predominância de iniciativas em qualificação e 

empreendedorismo e, no ano de 2020, uma atuação destacada em 

ações de resposta à pandemia. 

o Com relação às políticas públicas, apesar de terem sido 

identificadas 36 políticas voltadas à inclusão produtiva abarcando 

a RMSP, foram identificadas apenas cinco políticas voltadas para 

a indústria da moda e, dessas, apenas uma voltada 

especificamente para mulheres e nenhuma direcionada 

especificamente para mulheres migrantes. Além disso, foi 

verificada uma ampla prevalência de políticas voltadas às frentes 

de acesso ao emprego e qualificação, empreendedorismo e outras 

medidas em relação às frentes de emprego de qualidade e 

políticas de cuidado. Foi, ainda, constatado que nenhuma das 

medidas identificadas endereça, simultaneamente, todas as 

frentes de atuação, indicando a inexistência de um olhar 

abrangente para todos os pilares importantes para consecução da 

efetiva implementação da inclusão produtiva.   

● Por fim, as entrevistas com pessoas da sociedade civil, do poder público 

e com costureiras indicam que, apesar dos avanços no acesso a direitos e 

promoção do trabalho decente na indústria da moda, as costureiras, 
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sobretudo as migrantes, ainda enfrentam condições de trabalho muitas 

vezes vulneráveis e que essa situação foi agravada no contexto da 

pandemia da Covid-19. Ainda, as entrevistas mostram que não há um 

consenso sobre quais as alternativas para endereçar as vulnerabilidades 

indicadas, como também, reforçam que não há uma resposta única para 

solucionar tal situação, indicando a necessidade em se pensar em 

políticas públicas e práticas empresariais que incidam em múltiplas 

frentes de atuação simultaneamente. Assim, é possível identificar a 

existência de discriminação baseada em gênero e na nacionalidade na 

cadeia produtiva da moda brasileira. Isso influencia a forma como as 

mulheres acessam e são tratadas no mercado de trabalho, especialmente 

em elos em que prevalecem relações informais de emprego. A pandemia 

da Covid-19 acentuou esse cenário, exacerbando situações de 

vulnerabilidade já existentes.  

● As medidas implementadas pelas empresas líderes da indústria da moda, 

em sua maioria, não dão conta dessa realidade, sendo limitadas aos elos 

em que há uma relação de fornecimento formal, não abarcando as 

trabalhadoras em maior situação de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, 

as ações adotadas pelo poder público, em grande parte, não consideram 

as particularidades da dinâmica da cadeia produtiva da indústria da moda 

e sua influência nos direitos das mulheres migrantes.  

● Para impulsionar o acesso e a manutenção de empregos de qualidade por 

mulheres migrantes na cadeia produtiva da indústria da moda, é preciso 

avançar em uma atuação em rede que contemple e trate a discriminação 

baseada em gênero e na nacionalidade endêmica ao setor. Este Policy 

Paper almeja contribuir nesse sentido, expondo os diferentes resultados 

obtidos ao longo da pesquisa.  
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● Considerando isso, este Policy Paper está organizado em 8 seções. A 

seção 1 apresenta a metodologia empregada na realização da pesquisa. 

A seção 2, por sua vez, descreve as premissas teóricas que subsidiam a 

análise dos resultados. As seções 3 e 4 apresentam um panorama 

setorial, com foco na atuação das mulheres migrantes e considerando a 

análise de dados públicos, bem como as entrevistas realizadas. As seções 

5 e a 6 discorrem, respectivamente, sobre o que o poder público e as 

empresas fazem para promover a inclusão produtiva das mulheres no 

setor. A seção 7 discute os resultados obtidos e apresenta as 

considerações finais deste documento. Por fim, a seção 8 lista as 

referências utilizadas. 
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1. COMO A PESQUISA FOI DESENVOLVIDA? 
A pesquisa combinou diferentes métodos quantitativos e qualitativos de coleta 

e análise de dados. No âmbito quantitativo, a fim de caracterizar o mercado e as 

condições de trabalho na indústria da moda, foram levantadas informações de 

bases de dados públicas, a saber a RAIS e a PNADc. A RAIS, gerida pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência, é baseada em um levantamento censitário 

de informações trabalhistas que as empresas são obrigadas a remeter ao 

governo federal, de modo que suas informações se referem ao mercado formal 

de trabalho. A PNADc, por sua vez, é uma pesquisa amostral realizada pelo IBGE 

em domicílios no Brasil, que consolida informações sobre, por exemplo, 

ocupação, salário, horas trabalhadas, sexo e raça; permitindo identificar 

informações sobre o mercado informal de trabalho. 

Por ser uma pesquisa amostral, as análises baseadas na RAIS precisam ser 

feitas considerando a expansão da amostra e os intervalos de confiança para as 

medidas estimadas. Considerando o recorte espacial de análise, os dados da 

PNADc também foram filtrados e expandidos para a RMSP. Para as medidas 

geradas para essa pesquisa foi utilizado o pacote survey do software R, que 

permite realizar as expansões e os cálculos dos intervalos de confiança com o 

devido rigor estatístico, considerando o desenho de amostra da pesquisa 

(BRAGA e ASSUNÇÃO, 2021; ASSUNÇÃO, 2021). Para os dados da RAIS, dado 

a sua natureza censitária, só foi necessário filtrar os dados para a região 

metropolitana e a partir desse subconjunto foram analisadas as distribuições 

anuais de renda e tempo de vínculo para os grupos a serem comparados.  Para 

algumas das medidas, os dados da RAIS foram mensalizados, considerando o 

número de vínculos ativos em cada mês. 
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Além disso, o foco principal de interesse foram as trabalhadoras envolvidas na 

cadeia produtiva da indústria da moda. Assim, foram filtradas, para as duas 

fontes, quem tivesse registro de ocupação em alguma atividade relacionada ao 

setor têxtil – para PNADc foi utilizada a Classificação de Ocupações para 

Pesquisas Domiciliares (COD) e para a RAIS a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), conforme o Anexo I. As comparações entre grupos foram 

feitas entre 1) homens e mulheres; 2) brancos (brancos e amarelos), negros e 

indígenas (Pretos, Pardos e Indígenas)1 e tipo de vínculo, considerando os dados 

da PNADc. Para a RAIS, também foram feitas análises comparando os 

rendimentos das ocupações e cruzando com os outros classificadores de grupo 

- sexo e raça.  

No mais, algumas observações devem ser feitas acerca da PNADc e da RAIS. A 

primeira é que a RAIS tem periodicidade anual, enquanto a PNADc tem 

periodicidade trimestral2. O período analisado na PNADc partiu do quarto 

trimestre de 2014 ao quarto trimestre de 2021, mantendo como período de 

análise os trimestres significativos. Os valores monetários da PNADc foram 

atualizados a partir do IPCA de acordo com metodologia definida pelo IBGE na 

própria documentação sobre deflação dos dados da pesquisa. Os valores de 

rendimento da RAIS também foram atualizados de acordo com o IPCA, 

considerando a inflação mensal dos rendimentos. As fontes de dados tiveram 

seus valores monetários ajustados para o quarto trimestre de 2021.  

 
1 A agregação racial foi feita considerando as características socioeconômicas de cada grupo (em 
particular na RMSP os brancos e amarelas apresentam condições de vida mais próximas que o 
grupo de pretos, pardos e indígenas) (MORANDI, 2020) 
2 Dada a sua natureza amostral, os resultados da análise da PNADc são apresentados em termos 
de intervalos de confiança (com 95% de confiança) para as médias das medidas analisadas. 
Assim, apesar de conseguirmos analisar o ‘universo’ do mercado (formal e informal), existe uma 
limitação de precisão na análise derivada da natureza do dado. 
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A segunda observação refere-se ao fato de que as informações disponibilizadas 

na RAIS são prestadas por empresas contratantes, enquanto aquelas 

disponibilizadas na PNDAc são prestadas pelas próprias pessoas físicas 

entrevistadas. 

No âmbito qualitativo, foram mapeadas e analisadas políticas públicas e práticas 

empresariais voltadas à promoção da inclusão produtiva de mulheres, 

especialmente migrantes, na indústria da moda.  As políticas públicas foram 

coletadas em websites institucionais dos seguintes órgãos públicos: 

● A nível municipal, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social (SMADS), Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

(SMDHC), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do 

Trabalho (SMDET) e Centro de Apoio ao Trabalhador e ao 

Empreendedorismo (CATE); 

● A nível estadual, Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e 

Secretaria de Desenvolvimento Social;  

● A nível federal, Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos, Secretaria de Trabalho (Ministério da Economia3) 

e Ministério da Educação. 

Adicionalmente, foram feitos pedidos nos termos da Lei de Acesso à Informação 

(Lei n. 12.527/2011) aos entes federativos selecionados. Ao total, 36 políticas 

públicas foram consideradas neste estudo. 

 
3 No momento da realização da pesquisa, foi feita a busca na então Subsecretaria do Trabalho 
que fazia parte do Ministério da Economia. Todavia, em novembro de 2021 o Ministério do 
Trabalho e da Previdência foi recriado. 
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No caso das práticas empresariais, as empresas foram selecionadas a partir do 

ranking “Valor 1000 maiores” de 2020 do Valor Econômico4, considerando os 

setores “comércio varejista” e “têxtil, couro e vestuário” e a relação com a 

produção e o comércio de vestuário. No total, 31 empresas foram selecionadas5. 

Para a identificação das práticas de interesse à pesquisa, foram considerados os 

relatórios de sustentabilidade publicados em 2020 e 2021 pelas empresas, bem 

como, quando aplicável, os relatórios publicados pelos seus institutos6. 

Informações disponibilizadas em websites sobre as práticas identificadas nos 

relatórios também foram consideradas. 

Para a análise desses documentos e das políticas, foram consideradas 4 frentes 

diversas, apresentadas no Quadro 1, que encontram respaldo no conceito de 

trabalho decente posto pela OIT, que se refere ao acesso e à manutenção de 

empregos de qualidade e adequadamente remunerados para todos, sem 

qualquer discriminação (ILO, 1999).  

  

 
4 Para saber mais, acesse: 
<https://especial.valor.com.br/valor1000/2020/ranking1000maiores>  
5 Do Comércio Varejista, foram selecionadas as seguintes: Grupo Carrefour Brasil; Grupo Pão 
de Açúcar (GPA); Via Varejo; Magazine Luiza; Lojas Americanas; Lojas Renner; Guararapes; C&A; 
Casas Pernambucanas; Marisa; Grupo Líder; Centauro; Companhia Sulamericana de Distribuição; 
Dafiti Group; Ri Happy; Grupo Soma; Lojas Colombo; Restoque; Lojas Avenida; InBrands; 
Grazziotin e Casa do Adubo. Já do setor Têxtil, Couro e Vestuário, foram selecionadas as 
empresas: Alpargatas; Vicunha Têxtil; Cia. Hering; Lupo; Cedro Têxtil; Fuga; Pettenati; 
Capricórnio e Grupo Dass. 
6 Os seguintes institutos foram considerados: Instituto Lojas Renner; Fundação Casas Bahia; 
Instituto GPA; Fundação Hermann Hering; Instituto Alpargatas; Instituto C&A (que se 
transformou na Laudes Foundation em 2020) Instituto Carrefour; Fundação Assistencial e 
Cultural José Fuga; Instituto Riachuelo e Instituto de Responsabilidade Socioambiental e 
Desenvolvimento Humano.  
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QUADRO 1 - FRENTES DE ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E 

PRÁTICAS EMPRESARIAIS 

a. Acesso ao emprego: são as ações que têm como objetivo aumentar a oferta de 

emprego e/ou as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho, endereçando as 

desigualdades fáticas.  

b. Emprego de qualidade: ações voltadas à garantia do trabalho em condições justas 

e saudáveis, com segurança e com remuneração que proporcione condições adequadas 

de vida. Ainda, o emprego de qualidade deve ter a igualdade substancial como eixo 

fundamental, tanto no acesso ao trabalho quanto na permanência e nas possibilidades 

de progressão de carreira. 

c. Políticas de cuidado: visa endereçar sobretudo aspectos alheios ao trabalho em si, 

os quais podem ser imprescindíveis para possibilitar a inserção no mercado de trabalho 

e o acesso a outros programas de inclusão produtiva. Especialmente em relação ao 

trabalho da mulher, é necessário endereçar questões relacionadas ao trabalho de 

cuidado e doméstico não remunerado, para viabilizar o acesso igualitário ao mercado 

de trabalho  

d. Qualificação, empreendedorismo e outras medidas: engloba medidas variadas que 

buscam auxiliar, direta ou indiretamente, a qualificação profissional, tais como: medidas 

de qualificação profissional e capacitações, apoio ao empreendedorismo, acesso à 

crédito e bancarização, facilitação de formalização e regularização, formações para 

construção de projetos de vida, medidas de empoderamento, dentre outras.  

 

Adicionalmente, também foram mapeadas, no âmbito das práticas empresariais, 

ações adotadas frente à pandemia, de modo a compreender como as empresas 

se posicionaram durante o cenário de crise sanitária, econômica e social frente 
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aos seus colaboradores, à sua cadeia de valor e à sociedade, assim como o papel 

assumido por elas para a recuperação da crise.  

Ainda no âmbito qualitativo, foram feitas entrevistas semiestruturadas em 

profundidade com atores do poder público e da sociedade civil, no intuito de 

identificar percepções diversas sobre o papel das mulheres migrantes na cadeia 

produtiva da indústria da moda e sua inclusão produtiva no setor. Os atores 

foram selecionados a partir de resultados de estudos anteriores do FGV CeDHE 

e também por meio de indicações das próprias pessoas entrevistadas. O Quadro 

2 lista as organizações que participaram das entrevistas: 

 

QUADRO 2 – LISTA DE ORGANIZAÇÕES ENTREVISTADAS 

• Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco 

• ONU Mulheres 

• Fashion Masks 

• Coletivo Si, Yo Puedo! 

• Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo 

(SMADS) 

• Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDHC) 

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo 

(SMDET) 

• Aliança Empreendedora 

• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

• Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) 

• Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Governo Federal (SIT) 
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Todas as entrevistas foram realizadas de forma remota, tiveram duração de 

cerca de uma hora e se basearam em um roteiro de entrevista semiestruturado7, 

que está disponível no Anexo II. 

Ademais, também foi feita uma roda de conversa com cerca de oito mulheres 

costureiras migrantes que são atendidas pelo Centro de Apoio e Pastoral do 

Migrante (CAMI). O roteiro semiestruturado da conversa encontra-se disponível 

no Anexo III. 

Os resultados obtidos ao longo da pesquisa são expostos nas seções seguintes. 

 

2. PREMISSAS TEÓRICAS 
 
Três premissas foram consideradas ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

A primeira delas sustenta que a discriminação baseada em gênero e na 

nacionalidade é endêmica na cadeia produtiva da indústria da moda, o que 

contribui para moldar a forma como mulheres migrantes acessam e são 

tratadas no mercado de trabalho (BARRIENTOS; BIANCHI; BERMAN, 2019; 

LEBARON et al., 2018).  

A cadeia produtiva da indústria da moda é organizada em 4 grandes etapas 

produtivas: (I) desenvolvimento do produto; (II) produção da matéria prima; (III) 

transformação da matéria prima, composta pelas subetapas de fiação, 

tecelagem/malharia/consolidação, confecção e aviamento; e (IV) comercialização 

e consumo final (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2020).  

 
7 O roteiro aplicado foi previamente aprovado pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos da FGV.  
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Ao longo dessa estruturação, empresas líderes pautam os parâmetros do 

processo produtivo, determinando a qualidade, a quantidade e o preço das 

peças, assim como o tempo de produção. Ao longo da cadeia produtiva, 

fornecedores competem para atender os padrões esperados ao menor custo. Em 

um setor intensivo em mão de obra, como é o caso da indústria da moda, isso 

pressiona o preço do trabalho para baixo, sendo comum contratos de curto prazo 

ou mesmo pagos por peça (GEREFFI; LEE, 2016; BARRIENTOS, 2013). O 

modelo de negócios adotado predominantemente na indústria da moda, o 

chamado fast fashion ou moda rápida, exacerba essa dinâmica ao fomentar 

ciclos produtivos extremamente curtos, com o lançamento semanal de novas 

coleções (LEBARON et al., 2018).  

A mão de obra feminina, predominante na etapa de transformação da matéria 

prima, é afetada por esse contexto. Muitas mulheres atuam em trabalhos sem a 

devida proteção social, mal remunerados, precários e flexíveis; além de sofrerem 

uma série de discriminações baseadas em gênero no ambiente de trabalho e fora 

dele (BARRIENTOS; BIANCHI; BERMAN, 2019). Isso principalmente nas 

chamadas sweatshops ou “lojas de suor”, comuns no setor a nível global, as 

quais consistem em. São pequenas oficinas de costura, muitas vezes informais, 

em que prevalecem condições degradantes de trabalho (PICKLES, 2013) 

Com efeito, de acordo com George e Wofford (2017), um ambiente precário de 

trabalho tende a afetar mais as mulheres do que os homens. A falta de 

hidratação, restrições às idas ao banheiro e exposição constante a dados 

produtos químicos, trazem um risco muito maior às mulheres de infecções no 

trato urinário, por exemplo. Além disso, sem acesso a produtos adequados para 

higienização, as mulheres, por vezes, são obrigadas a utilizar produtos não 
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higiênicos (resíduos do próprio lixo de fábrica) para limpeza pessoal, que podem 

causar graves infecções ginecológicas.  

Além disso, os trabalhos flexíveis, aqueles voltados a atender a crescente 

velocidade e volatilidade da produção, reduzem as oportunidades de 

crescimento e alavancagem do trabalho feminino no mercado de trabalho. Isso 

porque os homens, em maioria alocados em trabalhos permanentes, possuem 

mais acesso a treinamentos, supervisão e gestão, dando-lhes mais 

oportunidades de crescimento e avanço de seu capital humano 

(INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 2017; OXFAM, 2018; BARRIENTOS; 

BIANCHI; BERMAN, 2019). Nesses termos, as mulheres atuando na cadeia 

produtiva da indústria da moda possuem menos acesso a novas tecnologias e 

inovações produtivas e, consequentemente, menos oportunidades para 

desenvolverem suas habilidades e capacidades (STOIAN et al., 2018). 

Nesse sentido, os trabalhos flexíveis com predomínio de mão de obra feminina 

reforçam a divisão de gênero existente na sociedade e o papel de cuidadora dos 

filhos e da casa atribuído às mulheres. Em outras palavras, é socialmente aceito 

que as mulheres estejam alocadas em trabalhos flexíveis nas cadeias de valor 

para que assim possam equilibrar suas atividades profissionais com as 

atividades desempenhadas no âmbito doméstico nos demais períodos 

(BARRIENTOS; BIANCHI; BERMAN, 2019). Além disso, a natureza dos 

trabalhos flexíveis exclui as mulheres de programas e benefícios sociais, como 

licença maternidade, creche ou auxílio doença, colocando-as em uma posição de 

ainda maior vulnerabilidade (BARRIENTOS; BIANCHI; BERMAN, 2017). 

Ainda, a violência e assédio sexual recorrentemente sofridos pelas mulheres 

também têm um impacto negativo em seu físico, saúde reprodutiva, saúde 

mental, bem como na produtividade e competitividade. Conforme levantado 
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pela ONU, há relatos de que as mulheres estão sujeitas a conversas verbais 

regulares, violência física e sexual como meio percebido pelos empregadores 

para maximizar a velocidade da linha de produção (UN WOMEN, 2020c). 

Assim, a discriminação baseada em gênero é recorrente na cadeia produtiva da 

indústria da moda e influencia o acesso e as condições de trabalho 

experimentadas pelas mulheres nesse mercado. (BARRIENTOS; BIANCHI; 

BERMAN, 2019). No caso brasileiro, essa discriminação se soma àquela baseada 

na nacionalidade, na origem das trabalhadoras.  

Na região metropolitana de São Paulo, oficinas de costura são comumente 

associadas a migrantes vindos de diferentes países da América Latina (CORTÊS, 

2013). Estudo realizado pelo Business and Human Rights Resource Centre 

(2020) identificou que a maior parte das costureiras que atuam nessa região são 

migrantes vindas majoritariamente da Bolívia, com idade na faixa dos 30 anos. 

A maior parte dessas mulheres trabalha no mesmo local em que mora com sua 

família. Conforme o estudo, cerca de 40% possuem sua própria oficina de 

costura (em sua casa) e 60% não. Destas, 87% não possuem vínculo trabalhista 

formal com seu empregador.  

Ou seja, as mulheres migrantes assumem duas posições diferentes na cadeia 

produtiva da indústria da moda: de empregadoras e de funcionárias. Porém, em 

ambos os casos, muitas vezes de modo informal. Assim, no setor, mulheres 

migrantes estão em uma posição de vulnerabilidade adicional por diversas 

razões. Por exemplo, muitas não são regularizadas como migrantes no país, o 

que impossibilita qualquer formalização legal. Isso ainda faz com que, nos casos 

de violência com base em gênero, possuam receios adicionais em denunciar os 

abusos sofridos, por medo das autoridades de imigração, frente ao risco de 

deportação ou perda da autorização de residência no país (FGV, 2020). Ainda, 
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por vezes as mulheres migrantes têm dificuldades com a língua portuguesa, o 

que dificulta o conhecimento de seus direitos e o acesso a redes de apoio e aos 

serviços públicos (CENTRE FOR RESEARCH ON MULTINATIONAL 

CORPORATIONS, 2016). 

Além disso, estão mais suscetíveis ao tráfico de pessoas e ao trabalho em 

condições análogas à de escravo. Servidão por dívida, promessas falsas, 

retenção de documentos e ameaças de violência e deportação, são todos 

problemas comuns enfrentados por trabalhadores imigrantes na indústria da 

moda. Nesse contexto, o processo de recrutamento dos trabalhadores no 

exterior desempenha um papel central na estruturação da cadeia produtiva e na 

rede de exploração (GORDON, 2015; FGV, 2020). 

Ainda em seus países de origem, os aliciadores colocam as pessoas em uma 

posição de endividamento, considerando as taxas exorbitantes que excedem sua 

renda anual e os empréstimos cobrados para custear as taxas de viagem e 

emprego. Essa dinâmica, tende a dificultar a fuga dos trabalhadores, que em sua 

maioria, mesmo trabalhando por anos, não conseguem pagar os débitos 

devidos, restando presos em servidão por dívida. Essa situação torna-se ainda 

mais problemática quando os próprios vistos dos trabalhadores estão atrelados 

aos dos aliciadores, que nesses casos, confiscam os seus passaportes, o que 

tende a dificultar ainda mais a possibilidade de fuga (GORDON, 2015). 

Nesses termos, o ser mulher e o ser migrante são situações de vulnerabilidade 

que se interseccionam na cadeia produtiva da indústria da moda brasileira. Com 

o advento da pandemia da Covid-19, decretada pela Organização Mundial da 

Saúde no início de 2020, as assimetrias experimentadas pelas mulheres tanto 

em relações de emprego quanto em relações comerciais foram acentuadas, 

em razão de significativas interrupções no fluxo da cadeia produtiva da 
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indústria da moda e alterações nos padrões de consumo (OLDEKOP et al., 

2020), segunda premissa desta pesquisa.  

 

A PANDEMIA DA COVID-19 É UMA CRISE GLOBAL.  

O QUE ISSO SIGNIFICA? 

Para um acontecimento ser caracterizado como uma crise em uma comunidade, 

sociedade ou país, três aspectos devem ser considerados: 

●      Ameaça: É necessário que os valores e sistemas vitais que sustentam e 

amparam uma vida plena, como bem-estar, saúde, segurança, sejam 

ameaçados ou se tornem instáveis para ser caracterizada uma crise. Essas 

ameaças podem ser causadas por diversos eventos, como desastres 

naturais, embates políticos, ataques terroristas, pandemias, dentre outros. 

●   Urgência: Situações de crise criam um senso de urgência geral, com 

problemas imediatos. Ou seja, o tempo é um fator determinante nesses 

casos. A ameaça está aqui, ela é real e deve ser gerenciada o quanto antes 

para evitar maiores impactos da crise, que em muitos casos são situações de 

vida ou morte, como o da pandemia da Covid-19. 

●      Incerteza: Crises estão acompanhadas de um alto grau de incerteza, tanto 

com relação à sua natureza e surgimento, como seus potenciais impactos. 

É importante ressaltar que a noção de crise é um produto de percepções 

compartilhadas. Assim, alguns eventos podem ser considerados como uma crise para 

alguns atores, mas não para outros. 

Fonte: BOIN; ‘T HART, 2007. Adaptação e elaboração próprias, 2021. 

 

Ao longo dos últimos dois anos, medidas para gestão da pandemia afetaram a 

demanda e a oferta da indústria da moda. Reduções salariais e perdas de 
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empregos suprimiram a demanda dos consumidores. Ao mesmo tempo, 

empresas de todos os portes foram paralisadas e, muitas vezes, encerradas. Por 

exemplo, grandes marcas como Adidas e Inditex fecharam lojas em diferentes 

países e sofreram quedas significativas no preço de suas ações em bolsas de 

valores. Além disso, muitas empresas redirecionaram a sua produção de 

vestuário para a produção de máscaras e outros equipamentos de proteção 

individual (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2020). Também 

tiveram que readequar seus ambientes de trabalho para as novas normas de 

saúde e segurança, por exemplo adotando termômetros para checar a 

temperatura das pessoas, mais estações para lavagem das mãos; e 

reorganizando o ambiente para o cumprimento das normas de distanciamento 

social, dentre outros (IHRB, 2021).  

Todas as alterações no processo produtivo representam custos adicionais para 

as empresas. Para conseguir arcar com eles, pequenos negócios, como as 

oficinas de costura, tendem a reduzir outros custos, como aquele relacionado ao 

trabalho. Com efeito, a pandemia da Covid-19 reduziu salários e rendas 

familiares mensais, afetando por exemplo o acesso a alimentos de qualidade e 

em quantidade suficiente para as famílias. Trabalhadores também começaram a 

buscar renda extra, em atividades nos finais de semana, aumentando 

significativamente sua jornada de trabalho semanal. Além disso, muitos 

assumiram novas dívidas financeiras (LEBARON, et al., 2021; IHRB, 2021). 

O já mencionado estudo feito pelo Business and Human Rights Resource Centre 

(2020) sobre a indústria da moda na região metropolitana de São Paulo apontou 

que a maior parte dos trabalhos de costura foi suspensa no início da pandemia. 

Dentre os participantes do estudo (lembra-se, a maioria mulheres migrantes), 

84% costuraram máscaras faciais durante a pandemia. Muitas tiveram sua renda 
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mensal, que não é maior do que um salário-mínimo (naquele momento, 

R$1.045,00), significativamente afetada, com relatos de trabalhos feitos por 

R$0,05.  

Assim como outras crises, a pandemia da Covid-19 afeta desproporcionalmente 

as mulheres (WORLD BANK GROUP, 2020; UN WOMEN, 2020a; RYAN, 

AYADI, 2020; RAILE et al., 2020). Em Bangladesh, importante polo produtivo 

da indústria da moda global, milhões de pessoas ficaram desempregadas em 

razão da pandemia, em sua maioria mulheres (WORLD BANK GROUP, 2020). 

Além disso, a ONU estimou que 247 milhões de mulheres com mais de 15 anos 

viveram com 1,90 dólar por dia em 2021, comparado com 236 milhões de 

homens com mais de 15 anos (UN WOMEN, 2020a); e que 47 milhões de 

mulheres entraram em situação de extrema pobreza, com os índices pré-

pandemia atingidos novamente apenas em 2030 (UNDP, 2020). 

Adicionalmente, o trabalho doméstico não remunerado aumentou durante a 

pandemia. Com o fechamento de escolas, as famílias passaram a ter que cuidar 

dos filhos durante todo o dia, e esse trabalho recai tradicionalmente sobre as 

mulheres (WORLD BANK GROUP, 2020; RAILE et al., 2020). As mulheres 

também ficaram responsáveis por cuidar de idosos e/ou pessoas com deficiência 

dentro da família (WORLD BANK GROUP, 2020); bem como por cozinhar e 

limpar a casa (OXFAM, 2020). As consequências disso vão desde impactos no 

bem-estar e na saúde mental das mulheres responsáveis pelas atividades; 

triplas jornadas de trabalho, que inclui o trabalho formal, cuidar de crianças, 

idosos e/ou pessoas com deficiência e cuidar da casa; até o reforço das 

disparidades de gênero já existentes (RYAN, AYADE, 2020). 

Além de tudo, os casos de violência doméstica aumentaram durante a pandemia, 

sobretudo em razão das políticas de isolamento social, que buscam diminuir as 
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taxas de infecção do vírus e impõem que as pessoas fiquem em suas casas (UN 

WOMEN, 2020a; WORLD BANK GROUP, 2020; RYAN, AYADI, 2020). No 

entanto, essas medidas acabam por isolar cada vez mais as vítimas de violência 

doméstica, que perdem o contato social com outras pessoas e têm seu acesso à 

serviços públicos e apoio comunitário reduzido (UN WOMEN, 2020a). 

Para mulheres migrantes, soma-se ainda o fato de que as medidas de gestão da 

crise não consideram migrantes irregulares. Ou seja, essas pessoas muitas vezes 

não são contempladas em políticas de transferência de renda, subsídios para 

moradia e outros benefícios sociais (ZAPATA, ROSAS, 2020; JARA-LABARTHÉ, 

PUEBLA, 2020). 

Ainda, como já mencionado, migrantes irregulares evitam buscar ajuda e 

assistência de órgãos públicos, incluindo órgãos da área de saúde, pelo medo 

de serem denunciados e deportados. Isso acaba por agravar ainda mais a 

situação vulnerável em que se encontram, sem auxílio financeiro e social do 

governo, e com receio de buscar órgãos de assistência social e de saúde (DONÀ, 

2021; BRITO, 2020; UN WOMEN, 2020b). 

Quando os migrantes já estão estabelecidos no país, geralmente eles se 

encontram em moradias com situações precárias, com ausência de saneamento 

básico, o que dificulta manter a higiene das mãos, ou, ainda, alojamentos 

superlotados, o que torna impossível manter o distanciamento social (BRITO, 

2020; ZAPATA, ROSAS, 2020). 

Além disso, historicamente, crises tendem a aumentar casos de racismo e 

xenofobia contra migrantes, como se verificou no Brasil e em outros países da 

América Latina com o advento da pandemia da Covid-19 (ZAPATA, ROSAS, 

2020). 
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Dessa forma, resta claro que crises como a pandemia da Covid-19 exacerbam 

situações de vulnerabilidade. Para superar isso, é necessário fortalecer a 

resiliência dos indivíduos e grupos mais impactados.  Resiliência é um conceito 

que se refere à habilidade de uma pessoa, uma comunidade, um país ou uma 

região resistir, adaptar e se recuperar rapidamente após confrontar uma ameaça 

inesperada, urgente e/ou alarmante (MCASLAN, 2011; EUROPEAN 

COMMISSION, 2014). 

O fomento da resiliência depende de uma atuação em rede entre os setores 

público e privado para o desenho e a implementação de estratégias de resposta 

e recuperação capazes de satisfazer as necessidades básicas dos indivíduos e 

grupos que compõem certa comunidade (acesso à água potável, moradia 

adequada, segurança e outros), assim como prepará-los a reagir por meio da 

coesão comunitária, o respeito mútuo e o desenvolvimento de uma identidade 

coletiva com valores compartilhados (MCASLAN, 2011).  

 

O QUE SÃO MEDIDAS DE RESPOSTA E RECUPERAÇÃO? 

De acordo com a ONU, medidas de resposta são medidas tomadas imediatamente após 

uma crise com o objetivo de reduzir seus impactos negativos, inclusive na saúde, para 

garantir a segurança social e atender as necessidades de subsistência das pessoas 

afetadas. Ações de resposta podem incluir, por exemplo, a disponibilização de serviços 

emergenciais.  

Por sua vez, medidas de recuperação almejam não somente restabelecer as instituições 

e relações comunitárias como eram antes da crise, mas também aprimorá-las, 

reconstruindo melhor para prevenir impactos severos de crises futuras. 

 

Fonte: UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. Terminology. 

Disponível em: https://www.undrr.org/terminology#R 
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Os direitos humanos devem estar no centro das ações adotadas. Ou seja, 

conforme o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, o 

desenho das medidas deve ter como foco prevenir e mitigar os impactos da crise 

nos direitos das pessoas8. Isso significa também considerar uma perspectiva de 

gênero e de nacionalidade, contemplando mulheres e migrantes, bem como 

outros grupos em situação de vulnerabilidade em todo o processo de resposta 

e recuperação.  

Nesses termos, medidas de inclusão produtiva que impulsionem o acesso ao 

mercado de trabalho e ao emprego de qualidade, promovidas pelos setores 

público e privado, e que contemplem uma perspectiva de gênero e de 

nacionalidade podem contribuir para fortalecer a resiliência de mulheres 

migrantes atuantes na cadeia produtiva da indústria da moda, terceira 

premissa desta pesquisa.  

 

O QUE É INCLUSÃO PRODUTIVA? 

O termo inclusão produtiva não encontra unidade semântica no contexto nacional e 

internacional. À nível nacional, no âmbito governamental, o termo passou a ser utilizado 

com mais frequência pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) para designar 

projetos de geração de renda e trabalho, sendo posteriormente colocado pelo Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) como um dos eixos estratégicos do Programa 

Brasil Sem Miséria. Ainda nessa seara, o conceito tem sido abarcado por inúmeras 

políticas públicas, “sem que os policy makers se preocupem com o que realmente 

representa, pois há diferentes noções e interpretações generalizadas que podem limitar 

a formulação, implementação e execução de determinada política pública nos 

processos de mudança social” (SOUSA; NIERDELE, 2018, p. 16). 

 
8 Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E  
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No âmbito acadêmico, embora tenha ocorrido um aumento no número de publicações 

sobre a temática, especialmente a partir de 2016, revisão de literatura efetuada por 

Sousa e Nierderdele (2018, p. 28) aponta também não existir uma padronização ou 

homogeneidade em relação ao conceito, sendo utilizado para abordar temáticas 

diversas associadas ao termo e suas variações (inclusão econômica, financeira 

produtiva, social, socioprodutiva), tais como assistência social, políticas para 

agricultores familiares, catadores de materiais recicláveis, gênero, econômica solidária, 

pobreza, sustentabilidade, qualificação profissional, microcrédito. 

Assim, tanto no âmbito do debate das políticas públicas, quanto no âmbito acadêmico, 

a noção de inclusão produtiva possui variações, existindo programas com 

características, fontes de financiamento e critérios de elegibilidade distintos, bem como 

abordagens temáticas variadas sem grande rigor conceitual. Isso ao mesmo tempo 

prejudica a delimitação de objetos de análise e demonstra a complexidade do tema 

(SILVA, 2020, p. 57/58). 

A mesma situação pode ser evidenciada na literatura internacional em que, conforme 

apontado por SILVA (2020, p. 27), não há um termo que aglutine de forma ampla os 

diversos programas que poderiam ser enquadrados no âmbito do conceito de inclusão 

produtiva, sendo mais comumente utilizados os termos “active labour market policies”, 

“labour inclusion” e “policies for working poor”.  

Apesar das diferentes concepções, a presente pesquisa considera o conceito de 

“inclusão laboral” no sentido de acesso e participação no mercado de trabalho em 

condições de trabalho decente, conceito elaborado pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e incorporado na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

(ABRAMO; CECCHINI; MORALES, 2019). O trabalho decente refere-se ao acesso, sem 

qualquer discriminação, ao emprego adequadamente remunerado, com a devida 

proteção social e de qualidade (INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 1999). Sob essa 

perspectiva, vale observar que a própria noção de trabalho trazida em diplomas 

normativos nacionais e internacionais incorpora a necessidade de que ele se dê em 
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condições justas e favoráveis com condições seguras, saudáveis e com remuneração 

justa e satisfatória9. 

Conforme aponta a OIT (2019, p. 01), embora o emprego devesse ser um vetor 

para tirar as pessoas da situação de pobreza, tal só ocorre se a qualidade do 

emprego for suficiente, com rendimentos adequados, estabilidade no emprego 

e ambientes de trabalho seguros. Contudo, estudo recente feito pela 

Organização demonstra que ainda não foi possível alcançar essa qualidade de 

emprego, existindo aproximadamente um quinto (21%) da população mundial 

que, embora esteja empregada, continua vivendo em situação de pobreza, 

demonstrando que os rendimentos relacionados ao trabalho nem sempre são 

suficientes para garantir uma condição de vida digna (OIT, 2019, p. 02).  

Nesse contexto, medidas de inclusão laboral são consideradas um elemento 

fundamental da estratégia de combate à pobreza, sobretudo na América Latina, 

vez que permitem o acesso ao mercado de trabalho em condições de trabalho 

decente (ABRAMO; CECCHINI; MORALES, 2019). Os programas de inclusão 

produtiva, em específico, costumam ser orientados para jovens e adultos em 

idade laboral e oferecem, capacitação e formação laboral, nivelação de estudos, 

geração direta e indireta de emprego, apoio à micro empreendimentos, serviços 

de intermediação laboral, dentre outras possibilidades (CEPAL, 2016b). 

De tal modo, o aumento dos níveis de empregabilidade deve estar atrelado à 

superação de “formas de trabalho que gerem ingressos insuficientes ou que se 

baseiem em atividades insalubres, perigosas, inseguras ou degradantes, que 

não permitam aos indivíduos e as suas famílias superar a pobreza e, por esse 

 
9 Artigos 23 e 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos; art. 7 do Pacto Internacional 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; art. 7 Protocolo de San Salvador; art. 7 da 
Constituição Federal 
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motivo, contribuam para a reprodução da exclusão social e desigualdade” 

(ABRAMO; CECCHINI; MORALES, 2019, p.24, tradução própria). Assim, devem 

ser desenhadas estratégias voltadas aos setores da população que se 

encontrem em maior situação de vulnerabilidade, que enderecem a diversidade 

existente e busquem a inserção em empregos formais (ABRAMO; CECCHINI; 

MORALES, 2019, p. 27). 

No caso da cadeia produtiva da indústria da moda, migrantes mulheres precisam 

ser consideradas na elaboração e na implementação de medidas de inclusão 

laboral, o que significa enfrentar a discriminação com base em gênero e em 

nacionalidade endêmica ao setor.   

De acordo com a OIT (2019), existem múltiplas formas de superar a 

desigualdade de gênero no mercado de trabalho, tais como: (i) melhorar o 

acesso a demandas de habilidades específicas, expandindo as oportunidades no 

mercado; (ii) fortalecer o acesso das mulheres a recursos produtivos, incluindo 

créditos, mercados, tecnologia e propriedades; (iii) endereçar as dimensões do 

trabalho de cuidado não remunerado; (iv) priorizar investimentos em segmentos 

e setores em que exista maior concentração de mulheres trabalhadoras, como a 

indústria da moda; (v) introduzir medidas que possibilitem tanto uma quantidade 

maior de possibilidades de trabalho para a mulher como com uma qualidade 

maior; (vi) promover de incentivos para encorajar a formalização da mão de obra 

feminina.  

Particularmente em relação ao trabalho doméstico não remunerado, conforme a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (s.d.), é preciso 

adotar uma abordagem com 3 Rs: reconhecimento, redução e redistribuição; de 

forma a assegurar iguais oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e 

melhores condições de emprego. Nesse sentido, propostas de políticas e de 
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intervenção com uma lente de gênero devem endereçar quatro pilares – serviços 

públicos, infraestrutura, proteção social e redistribuição de responsabilidade 

dentro de casa para trabalhos não remunerados. De acordo com Abramo, 

Cecchini e Morales (2019), as maiores taxas de inatividade entre pessoas que 

vivem em condição de pobreza são em relação às mulheres, o que se dá em 

grande medida em razão do tempo despendido no trabalho doméstico não 

remunerado e no cuidado de crianças ou outros familiares que precisam de 

cuidados.  

Ainda, é importante a criação de ativos comunitários que reduzam o dispêndio 

de tempo e, consequentemente, possibilitem a dedicação adequada para um 

trabalho remunerado. Dentre tais medidas, é possível citar: (i) medidas de 

saneamento; (ii) construção ou melhorias de estradas que facilitem o trajeto 

casa-trabalho e para outros locais inseridos no contexto de deslocamento diário 

ou habitual, como escolas, supermercados, médicos etc.; e (iii) fornecimento de 

serviços públicos (OIT, 2017, p. 16). Os programas e medidas de infraestrutura 

precisam ser desenhados para maximizar o acesso das comunidades as 

rodovias, telecomunicações, meios de transporte, energia, água, na medida em 

que 

(...) ativos que ajudam as mulheres a realizar as tarefas diárias com 

mais eficiência, como o abastecimento de água encanada, podem 

liberar tempo para oportunidades educacionais, trabalho produtivo 

remunerado e participação na vida comunitária e governança local. A 

melhoria das estradas rurais e dos serviços de transporte aumenta a 

mobilidade, a produtividade e a renda das mulheres ao facilitar o 

acesso aos mercados. Esses tipos de criação de ativos com 

perspectiva de gênero trazem dividendos importantes na forma de 

envolvimento das mulheres no trabalho produtivo, aumentando sua 
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renda e melhorando seu acesso a serviços sociais e de saúde (OIT, 

2017, p. 20, tradução própria). 

 

Também é importante proporcionar opção de cuidado para as crianças, 

transporte, níveis salariais adequados, além de ser benéfica a implementação de 

cotas e metas que busquem aumentar essa participação no mercado de trabalho 

e evitar a prática de subcontratação, na medida em que experiências 

demonstram que a contratação direta tende a ser melhor para trabalhadoras 

mulheres. Outro aspecto importante para endereçar é o suporte ao 

empreendedorismo (OIT, 2017).  

Verifica-se, assim, que as políticas de inclusão produtiva podem ser 

especialmente valiosas para as mulheres, ao “capacitar as mulheres jovens a 

adquirir habilidades essenciais e experiência de trabalho, bem como fornecer 

orientação em oportunidades de trabalho não tradicionais; e para mulheres 

adultas, facilitar sua reinserção no mercado de trabalho após os intervalos do 

parto e da educação infantil” (OIT, 2017, p. 17). Proporcionar treinamentos e 

capacitação, por exemplo, em especial os ligados a demandas efetivas do 

mercado de trabalho, são colocados como uma parte essencial dessas políticas, 

ao darem suporte para as mulheres conseguirem recolocação no mercado de 

trabalho após o parto ou educação infantil (OIT, 2017, p. 19). 

Assim, em linhas gerais, grande parte das costureiras encontram-se em 

contextos especialmente vulneráveis, vivenciando situações multidimensionais 

de modo que não há uma resposta única e de simples adoção para superar tal 

desigualdade. Situações como essa constituem "problemas complexos" (wicked 

problems), sendo uma das principais alternativas para enfrentamento dessa 

vulnerabilidade a adoção de propostas intersetoriais (BICHIR; CANATO, 2019). 

Intersetorialidade, nesse sentido, deve ser entendida tanto como as interações 
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horizontais entre diferentes setores de governo - como assistência social, saúde, 

educação, empregabilidade, direitos humanos, entre outros - quanto interações 

verticais entre diferentes escalões da burocracia e níveis de governo (BICHIR; 

CANATO, 2019). 

Ocorre que, em grande parte, todo o exposto sobre inclusão laboral da mulher 

refere-se a políticas públicas, de modo que poucas discussões sobre o tema se 

dão no âmbito do setor privado. Porém, o alcance do trabalho decente depende 

não somente do poder público, como também das empresas. Nesse sentido, de 

acordo com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da 

ONU, ambos possuem uma responsabilidade compartilhada em relação aos 

direitos humanos e trabalhistas, que deve ser observada no ambiente de 

trabalho das empresas e também em suas cadeias produtivas e entorno de 

operações (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2021d).  

Esta pesquisa explora tanto as práticas públicas quanto aquelas privadas em 

relação à inclusão produtiva da mulher migrante na indústria da moda; 

considerando que, em situações de crise como a pandemia da Covid-19, essas 

ações podem fomentar mais oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e 

o melhor tratamento dessas pessoas, reduzindo assimetrias em relações 

comerciais e de emprego.  
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3. O TRABALHO NA INDÚSTRIA DA MODA: 
INFORMAÇÕES A PARTIR DA RAIS E DA 
PNADC 

 

Esta seção apresenta um panorama do trabalho na indústria da moda, 

especialmente na RMSP, considerando os dados da RAIS e da PNADc. A análise 

das condições gerais de trabalho na RMSP considerou dados da PNADc para 

traçar um panorama entre 2015 e 2021. Foram cruzados dados de número de 

pessoas, rendimento e horas trabalhadas com variáveis de sexo, raça, e tipo de 

vínculo trabalhista. A partir disso, foram identificadas tendências sobre o 

trabalho na indústria da moda10.  

A quantidade de pessoas envolvidas no setor está na escala de centenas de 

milhares. No período entre 2015 e 2019 esteve aproximadamente entre 150 e 

200 mil pessoas, sendo que no início de 2020, acompanhando o início da 

pandemia, houve uma redução abrupta no número de ocupados no setor, 

redução que se estendeu com alguma variação até o fim de 2020, conforme o 

Gráfico 1. 

  

 
10 Cabe lembrar que os dados da PNAc são amostrais, ou seja, as informações são levantadas 
para um conjunto pequeno aleatorizado de domicílios. Esse conjunto estatisticamente 
significante pode fornecer estimativas das medidas de interesse sobre o universo de domicílios, 
mas o processo de estimação das médias das medidas retorna um intervalo de confiança com 
certo nível de significância. Portanto, para cada trimestre da pesquisa, as médias das medidas 
são apresentadas como um intervalo de confiança que indica que há 95% de probabilidade que 
a média daquela medida se encontre dentro do intervalo apresentado. Por isso, os gráficos 
apresentados com dados da PNADc são gráficos de “faixa” dos intervalos de confiança das 
medidas analisadas.  
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Gráfico 1: Número total de ocupados no setor têxtil 

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua 2014-2021. Elaboração da 

equipe. 

 

Gráfico 2: Número total de ocupados no setor têxtil por sexo 

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua 2014-2021. Elaboração da 

equipe. 

 

Em termos de sexo, a composição do setor é predominantemente feminina, 

como indicado no Gráfico 2. Apesar das variações no tempo, essa proporção 

maior de mulheres parece ser bastante constante. Em termos raciais, porém, ao 
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longo do período anterior à pandemia, não é possível distinguir estatisticamente 

qual a população majoritária entre brancos e negros e indígenas. A partir de 

2020, em alguns trimestres é possível dizer que o grupo de negros e indígenas 

é majoritário, mas ainda assim a diferença está no limite da significância 

estatística - quando as faixas se encontram não é possível afirmar com 

segurança que as médias dos grupos são diferentes (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3: Número total de ocupados no setor têxtil por agrupamento racial 

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua 2014-2021 Elaboração da 

equipe. 

 

Em 2021, há uma aparente recuperação no setor, que volta aos níveis de 

ocupação de antes da pandemia, conforme o Gráfico 1. Outras informações 

matizam um pouco mais as transformações ocorridas durante o período. Apesar 

da recuperação de vagas em 2021, a remuneração do trabalho apresenta um 

comportamento particular - há um aumento na remuneração média no 

primeiro semestre de 2020, seguido de uma redução significativa até o final 

de 2021, abaixo de níveis pré pandemia, como mostra o Gráfico 4.    
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Gráfico 4: Renda mensal habitual média de ocupados no setor têxtil 

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua 2014-2021. Elaboração da 

equipe.  

 

Gráfico 5: Média do número de horas habituais trabalhadas por ocupados no 

setor têxtil. 

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua 2014-2021. Elaboração da 

equipe.  
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Gráfico 6: Valor médio da hora de trabalho de ocupados no setor têxtil 

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua 2014-2021. Elaboração da 

equipe.  

 

Comparando a remuneração com os níveis de horas trabalhadas, é visível uma 

redução das horas que segue a tendência da renda, com uma redução do valor 

da hora de trabalho, conforme os Gráficos 5 e 6. Os dados indicam que, apesar 

da recuperação do número de postos de trabalho no mercado, a recuperação foi 

feita a partir de vagas em que se trabalha menos e se recebe menos por hora, 

indicando um possível distanciamento da remuneração adequada pelo trabalho. 

Essa percepção é corroborada pela evolução da situação dos vínculos do setor. 

Os dados da PNADc informam se o trabalhador possui carteira assinada, se 

somente recolhe para a previdência ou se não tem carteira, nem recolhe para a 

aposentadoria. No período pré-pandemia, há um aumento gradual de pessoas 

somente com recolhimento e sem carteira assinada e sem recolhimento, 

enquanto o número de pessoas no mercado formal de trabalho tem variação 

pouco expressiva. Durante o ano de 2020 os dados perdem a capacidade de 

diferenciar os grupos - o número de pessoas da amostra que fazem parte do 

grupo de ocupações têxtil é reduzido - mas a partir do início de 2021 é possível 
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verificar que há uma estagnação no número de pessoas que têm carteira 

assinada ou que recolhem para a previdência, com o grupo sem carteira e sem 

recolhimento apresentando um crescimento expressivo. Isso pode indicar que o 

setor informal é responsável pela recuperação no número de pessoas 

trabalhando dentro do setor, como se vê no Gráfico 7.  

 

Gráfico 7: Número total de ocupados no setor têxtil por natureza do vínculo 

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua 2014-2021. Elaboração da 

equipe. 

 

A soma entre menos pessoas com carteiras assinadas, menor remuneração e 

menos horas trabalhadas dificilmente é positiva. Com efeito, tende a indicar que 

o aumento do trabalho informal é acompanhado do aumento de trabalhos mal 

pagos e em menor quantidade.   

No setor formal também ocorreram mudanças significativas nos últimos anos. 

Usando os dados da RAIS é possível descrever com mais precisão a situação 

entre 2015 e 2020 dos trabalhadores com carteira assinada. No Gráfico 8, é 

possível ver uma redução gradual do número de vínculos formais após uma 
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queda brusca no ano de 2015. Esse padrão se mantém até o fim de 2019, com 

as demissões no fim do ano não sendo recuperadas no ano seguinte. Em 2020 

há uma quebra nesse padrão, com uma queda brusca no número de vagas no 

meio do ano e uma recuperação muito pequena no fim do ano. Tal encontra-se 

respaldado nos dados da PNADc sobre pessoas com carteira assinada, como 

exposto anteriormente.  

Em termos do impacto da redução de vagas em diferentes grupos de 

trabalhadores, há pouca diferença observável quando se considera as 

proporções de trabalhadores para sexo, raça e nacionalidade.  

 

Gráfico 8: Número total de vínculos no setor têxtil formal 

 
Fonte: Relatório Anual de Informações Sociais 2015-2020. Elaboração da equipe. 

 

A partir da RAIS, é possível verificar o tamanho das empresas às quais os 

vínculos estão associados. Em particular, os vínculos do setor têxtil estão 

concentrados principalmente em empresas pequenas e médias (5 até 250 

funcionários). Além disso, o comportamento das empresas maiores parece ter 
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sido menos afetado em termos de número de vínculos que a faixa de empresas 

médias e pequenas, conforme Gráfico 9. 

 

Gráfico 9: Número total de vínculos no setor têxtil formal por tamanho de 

estabelecimento 

 
Fonte: Relatório Anual de Informações Sociais 2015-2020. Elaboração da equipe. 

 

Quando são comparadas as remunerações de diferentes grupos, é possível 

identificar uma diferença salarial consistente entre homens e mulheres. No 

Gráfico 10, é visível que em toda a série analisada os homens recebem mais 

que as mulheres - em 2020 eles receberam 25% a mais que as mulheres.  
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Gráfico 10: Rendimento médio de ocupados no setor têxtil formal por sexo 

Fonte: Relatório Anual de Informações Sociais 2015-2020. Elaboração da equipe. 

 

Ainda, o Gráfico 10 mostra que, no mercado formal, há poucas mulheres que 

ganham muito no setor e/ou existem mulheres que ganham 

consideravelmente abaixo da mediana. O comportamento geral da 

remuneração no mercado formal indica uma redução gradativa do rendimento 

real no setor - entre 2015 e 2020 a média do rendimento real para homens e 

mulheres reduziu em torno de 50%.  Não é verificada uma diferença análoga de 

remuneração entre grupos raciais, mas é possível identificar uma diferença no 

tempo médio de vínculo. Pessoas brancas apresentam na média dois anos a 

mais de tempo de vínculo que pessoas negras e indígenas, como mostra o 

Gráfico 11. Ao mesmo tempo há aumento gradativo no tempo de vínculo de 

todos os grupos, o que é compatível com um cenário de estagnação das 

contratações.  
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Gráfico 11: Média do tempo de vínculo de ocupados no setor têxtil formal 

por grupo racial 

 
Fonte: Relatório Anual de Informações Sociais 2015-2020. Elaboração da equipe. 

 

Para buscar explicar a diferença salarial entre homens e mulheres dentro do 

setor foi feita uma comparação entre as diferentes ocupações do setor com 

vínculos ativos em 2020. Foram analisadas 40 ocupações e foram identificadas 

duas formas de desigualdade salarial: a primeira, dentro de cada ocupação; e a 

segunda, entre ocupações com diferentes médias salariais.  

Analisando os salários dentro de cada ocupação foi feito um teste de diferença 

de médias entre os salários de homens e mulheres para cada uma das 40 

ocupações. O teste foi significativo para 23 ocupações, sendo que desse grupo 

de ocupações a média do salário das mulheres é menor que a média de salários 

de homens de forma estatisticamente significante em 22 casos, sendo que 

somente em uma ocupação a média dos salários das mulheres é 

estatisticamente maior que o dos homens.  A segunda forma de diferença 

salarial - a ocupação de posições mais bem pagas - foi analisada graficamente. 

O Gráfico 12 mostra uma seleção de ocupações com mais de 100 vínculos em 
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2020 organizadas por ordem de média salarial. Em seguida, o Gráfico 13 

apresenta a distribuição de sexo e raça para as mesmas ocupações, na mesma 

ordem. É visível na comparação entre as metades de renda maior e menor que a 

composição de gênero é significativamente mais masculina nas ocupações 

mais bem remuneradas.  

Ainda vale acrescentar que, como já foi mostrado, o mercado de trabalho do 

setor é majoritariamente ocupado por mulheres. O que é visível na comparação 

apresentada é que as ocupações mais especializadas (preparador de tinta, 

desenhista técnico, técnico têxtil etc) e de gestão (contramestre de fiação, 

contramestre de acabamento, mestre etc) são majoritariamente ocupadas por 

homens e as ocupações mais numerosas e representativas do mercado, que 

não apresentam as melhores médias salariais (costureira na confecção em 

série e ajudante de confecção), são majoritariamente ocupadas por mulheres. 
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Gráfico 12: Rendimento médio de ocupados no setor têxtil formal por 

ocupação  

 
 Fonte: Relatório Anual de Informações Sociais 2020. Elaboração da equipe. 
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Gráfico 13: Composição por raça e sexo das ocupações do setor têxtil  

 
Fonte: Relatório Anual de Informações Sociais 2020. Elaboração da equipe. 
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Uma dimensão que não pode ser adequadamente analisada a partir dos dados 

disponíveis foi a situação das trabalhadoras migrantes. Os dados disponíveis 

do mercado formal não indicam diferenças significativas em termos salariais 

dos trabalhadores brasileiros e estrangeiros no setor. Porém é de se esperar 

que os trabalhadores estrangeiros que possuem vínculos formais de trabalho 

estejam em situações menos vulneráveis e, portanto, menos suscetíveis a 

abusos nas relações trabalhistas. Além disso, a análise do mercado informal 

foi feita a partir dos dados da PNADc, que não apresenta informações de 

nacionalidade dos entrevistados. Essa limitação metodológica impediu uma 

descrição mais detalhada das vulnerabilidades desse grupo específico. 

Assim sendo, destaca-se que os dados da PNADc e da RAIS mostram que (i) 

apesar de a mão de obra da indústria da moda ser predominantemente feminina, 

as mulheres ocupam cargos menos especializados que os homens e ganham 

menos, mesmo nos casos em que ocupam as mesmas vagas. Isso é 

particularmente preocupante diante do advento da pandemia da Covid-19, 

porque (ii) ocorreu uma redução significativa dos postos de trabalho do setor, 

formais e informais, e, (iii) a despeito desses postos em parte terem sido 

recuperados ao longo de 2021, a remuneração está menor do que antes da 

pandemia. Sem dúvidas, isso reflete nas condições experimentadas pelas 

trabalhadoras, aprofundadas na seção seguinte a partir da percepção das 

pessoas entrevistadas.  
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4. O TRABALHO NA INDÚSTRIA DA MODA: 
INFORMAÇÕES DAS ENTREVISTAS 

 
A seção anterior deixa claro que as mulheres estão em uma posição de maior 

vulnerabilidade em relação aos homens na cadeia produtiva da indústria da 

moda, possivelmente exacerbada pela pandemia da Covid-19. Nesta subseção, 

isso é aprofundado a partir da percepção das pessoas entrevistadas do governo, 

da sociedade civil, bem como das costureiras sobre as condições de trabalho na 

confecção de vestuário, considerando os desafios específicos referentes a 

gênero, nacionalidade e o contexto da pandemia, além dos caminhos e 

alternativas para superá-los. 

 

4.1. CONDIÇÕES DE TRABALHO E O MERCADO DA MODA 
 
Entre os desafios para promoção de melhores condições de trabalho na indústria 

da moda, as pessoas entrevistadas mencionaram a reduzida preocupação com 

saúde e segurança nos locais de trabalho. Exemplos incluem: a ausência de 

iluminação adequada, cadeiras com a ergonomia correta, distanciamento social 

durante a pandemia; além de citarem ser frequente a realização das atividades 

de costura no mesmo local em que se habita, em um modelo de coabitação que 

é comum em diversas oficinas de costura. 

Todavia, as costureiras entrevistadas mencionaram que as mulheres que 

chegam hoje ao Brasil conhecem melhor as condições do trabalho a que serão 

submetidas e já vêm com um objetivo específico, de modo que acreditam que o 

número de casos de exploração na cadeia de valor da indústria da moda é menor 

do que anteriormente. 
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Além disso, as costureiras também pontuaram que antes observam que havia 

um maior número de oficinas clandestinas e abusos a direitos. Elas afirmaram 

que no passado era comum que as empregadoras ameaçassem denunciar a 

situação de ilegalidade das trabalhadoras à Polícia Federal, ameaçassem adotar 

ações para essas mulheres perderem a guarda dos filhos, e também, 

explorassem as dificuldades pessoais da costureira, como por exemplo a 

dificuldade de comunicação em português. Segundo elas, este era um contexto 

em que muitas famílias migrantes ficavam no Brasil por um período para ganhar 

uma determinada quantia na costura e depois voltavam para seus países de 

origem. Elas explicaram que esse cenário mudou, pois as redes sociais 

aumentaram a transparência do mercado, já que as costureiras trocam mais 

informações sobre os locais de trabalho.  

Ademais, também foi apontado por diversas pessoas entrevistadas tanto do 

setor público quanto da sociedade civil, sobre o baixo preço pago pelas peças 

produzidas, principalmente em razão da forma como a cadeia produtiva está 

estruturada, com terceirização e quarteirização, como ilustram os trechos abaixo. 

 “O que acontece é que essas pessoas que estão nas partes mais 

baixas da pirâmide são as mais frágeis, então quando elas se veem 

sem dinheiro elas são obrigadas a aceitar qualquer trabalho. Do 

ponto de vista pragmático, é assim que acontece: o consumidor pede 

menos preço, a marca está em uma situação difícil, (...) todo mundo 

sofre uma pressão do mercado e acaba sobrando para quem é mais 

vulnerável, para quem tem mais fragilidade” (pessoa entrevistada da 

sociedade civil). 

 



         

 52 

Em relação ao preço, também foi mencionado o arbítrio na determinação do 

preço pago por peça, não havendo uma política de definição do preço da peça, 

que assegure um preço mínimo e que seja pensada junto com as costureiras.  

De forma relacionada, apontaram a existência de uma jornada exaustiva de 

trabalho:  

“Então quem está lá na ponta, e recebe a peça já cortada, acaba 

recebendo preços muito, muito baixos e tendo que se submeter a 

jornadas exaustivas de trabalho para poder ter alguma subsistência” 

(pessoa entrevistada da sociedade civil).  

 

Diante dessas condições, um aspecto que foi consenso nas entrevistas diz 

respeito aos desafios para fiscalização de abusos a direitos no contexto da 

fabricação têxtil. Foi apontado que há uma baixa fiscalização e 

responsabilização das empregadoras em relação a abusos de direitos, em 

razão da ausência de capacidades estatais, e essas questões ficaram ainda mais 

difíceis no contexto da pandemia. 

Em paralelo, outra questão também discutida nas entrevistas foi a forte 

informalidade que caracteriza frequentemente a atividade de costura na 

indústria da moda. A possibilidade de obter um CNPJ por meio de um cadastro 

como Microempreendedor Individual (MEI) é apontada como uma alternativa 

que facilita a formalização, contudo a dificuldade de acesso a informações 

sobre a formalização, como também, a carga tributária elevada, 

popularmente associada a empresas, são fatores que desencorajam as 

trabalhadoras da indústria da moda a saírem da informalidade. 

Uma pessoa entrevistada da sociedade civil pontuou que essa questão da 

formalização não afeta apenas o negócio em si, mas também traz dificuldades 

para a contratação formal de outras funcionárias, nos casos em que as 
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costureiras abrem suas próprias oficinas de costura e empregam outras 

mulheres. Outro aspecto indicado é que a informalidade reduz a capacidade 

de negociação das trabalhadoras com a empregadora. 

Em relação às oficinas informais, particularmente, há divergência sobre a sua 

relação com grandes empresas. Uma pessoa entrevistada da sociedade civil 

pontuou que as grandes marcas preferem fazer negócios com oficinas de costura 

que estejam formalizadas e tenham o selo da Associação Brasileira do Varejo 

Têxtil (ABVTEX), em contrapartida, outra pessoa entrevistada da sociedade civil 

pontuou justamente que as oficinas clandestinas são as que geralmente 

trabalham para grandes empresas. Assim, não foi possível identificar um 

consenso entre a informalidade e a inserção na cadeia de valor de grandes 

empresas têxteis. 

Ainda, foi pontuada a questão da inserção no mercado da indústria da moda. 

Entre as diversas formas de contratação, as pessoas entrevistadas destacaram 

a existência de muitas oportunidades informais, principalmente na região do 

Brás e da "Feira da Madrugada" em São Paulo, e a relação com a rede de 

migração e vínculos familiares - como será discutido no item 4.1.2. 

Ademais, pontualmente também foram citadas algumas ferramentas de 

contratação como o site do sindicato de costureiras, o CATE da Prefeitura de São 

Paulo, os canais de divulgação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). O 

empreendedorismo também foi apresentado como uma maneira de inserção 

econômica na indústria da moda, por meio do desenvolvimento do próprio 

negócio.  
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Por fim, uma pessoa entrevistada da sociedade civil também mencionou que 

nunca presenciou situações de violência, mas já ouviu de mulheres costureira 

relatos de violência, como por exemplo situações em que costureiras são 

amarradas às máquinas de costura. 

Mais informações e análises sobre as condições de trabalho na indústria da 

moda podem ser encontradas no Policy Paper “O combate ao trabalho escravo 

na indústria da moda: Recomendações para os setores público e privado” 

(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2021a). 

 

4.1.1. PARTICULARIDADES DA VULNERABILIDADE DE GÊNERO  

Considerando esse panorama sobre as condições de trabalho e o mercado na 

atividade de costura na indústria da moda, foram investigadas as percepções 

sobre as vulnerabilidades associadas às questões de gênero.  

Inicialmente, é importante destacar que algumas pessoas entrevistadas da 

sociedade civil comentaram sobre a atividade de costura ser realizada 

principalmente por mulheres, como apontam os dados apresentados na seção 

3. Para uma das entrevistadas da sociedade civil, a costura é uma particularidade 

da condição de ser pessoa migrante por ser um trabalho desvalorizado, mas 

deve-se considerar também os estereótipos de gênero. Outra acredita que as 

mulheres procuram mais a atividade de confecção, pois é um trabalho mais fácil 

de aprender. 

Além disso, um dos principais aspectos pontuados pelas pessoas entrevistadas 

foi a maior responsabilidade das mulheres pelas atividades domésticas, 

constituindo a dupla jornada de trabalho, uma vez que a mulher precisa conciliar 

o trabalho doméstico e de cuidados com a família com o trabalho na costura. 
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Ainda, no caso em que os empregados vivem nas oficinas de costura, uma 

pessoa entrevistada da sociedade civil mencionou que é comum a 

responsabilidade por cozinhar para os funcionários e manter a limpeza e 

organização do espaço, sejam tarefas desempenhadas pela esposa do dono da 

oficina.  

As costureiras entrevistadas destacaram que, além da maior carga de trabalho 

doméstico que recai sobre as mulheres, no caso das mulheres migrantes há um 

desafio a mais que é a falta de redes de apoio familiar para ajudar em tais 

atividades. 

Outra pessoa entrevistada da sociedade civil mencionou que para as mulheres, 

sobretudo as que têm filhos, é difícil sair da atividade de costura, pois não 

encontram oportunidades de emprego em que seja possível conciliar o 

trabalho doméstico com a profissão, considerando inclusive que as mulheres 

frequentemente desenvolvem a atividade de costura nos locais em que residem.  

No mesmo sentido, as costureiras entrevistadas destacaram que têm maior 

interesse na independência produtiva, ou seja, em desenvolverem a atividade 

de costura de forma autônoma, em suas próprias residências, pois conseguem 

acompanhar a criação dos filhos. Assim, elas disseram que eventuais 

dificuldades da atividade da costura são compensadas, nesses casos, pela 

possibilidade de estar perto dos filhos. Ainda, elas pontuaram que em seus 

países de origem é necessário que ao menos um dos pais trabalhe fora de casa 

para poder arcar com os gastos familiares; enquanto no Brasil a mulher e seu 

companheiro podem trabalhar na atividade de costura em casa, de modo a 

compartilhar atividades domésticas.  
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Também foi mencionado, por muitas pessoas entrevistadas da sociedade civil e 

governo, como o homem é visto como o responsável por tomar decisões, tanto 

no âmbito familiar quanto do negócio, como ilustra esta observação: 

 

"O homem normalmente é aquela figura que toma decisão dentro da 

casa, do lar e a mulher fica com a responsabilidade maior ali com a 

casa, com a família. Ela [a mulher costureira] pode trabalhar 

também, mas está sempre abaixo ali de uma autoridade masculina" 

(pessoa entrevistada da sociedade civil) 

 

Consequentemente, foi mencionado que é possível observar que as mulheres 

ficam responsáveis mais pela produção, enquanto os homens são os 

responsáveis pela gestão do negócio. 

Nesse sentido, grande parte das pessoas entrevistadas do governo e da 

sociedade civil pontuaram a falta de reconhecimento do trabalho feminino no 

ambiente doméstico, e também, na cadeia de valor da indústria da moda. Assim, 

muitos destacaram que há menores oportunidades para as mulheres do que 

para os homens, inclusive com relação aos cursos de qualificação e capacitação 

ofertados: 

"Por isso que a gente tem tantas vagas e a prioridade são para 

mulheres porque a gente quer dar esse acesso maior às mulheres. 

O que a gente recebe de retorno é que realmente quando tem um 

curso ou alguma formação é sempre o homem que tem mais 

oportunidades." (pessoa entrevistada da sociedade civil). 

 

Outro aspecto destacado por algumas pessoas entrevistadas do governo e da 

sociedade civil é que as costureiras são um grupo multifacetado e isso precisa 
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ser considerado. Desse modo, alguns pontuaram que há diferentes 

características e vivências entre essas mulheres que podem agravar ainda mais 

contextos de vulnerabilidade - como ser mãe solteira, ser vítima de violência 

doméstica, ser uma mulher transgênera, ser imigrante, viver em uma região 

periférica, entre outras situações. Uma pessoa entrevistada do governo 

mencionou inclusive que faltam diagnósticos que compreendam com maior 

detalhamento quem são essas mulheres que atuam como costureiras na 

indústria da moda.  

 

4.1.2. PARTICULARIDADES DA VULNERABILIDADE DE NACIONALIDADE 

Como apontado por grande parte das pessoas entrevistadas, a rede de migração 

para o Brasil tem um impacto na cadeia produtiva têxtil, uma vez que muitas 

migrantes, principalmente de países vizinhos, vêm para o país em busca de 

oportunidades de trabalho. Nesse aspecto, uma pessoa entrevistada da 

sociedade civil explicou que frequentemente quem trabalha na atividade de 

costura migra para o Brasil já com o objetivo de trabalhar nesse meio e, nesse 

processo, os vínculos familiares são muito importantes.  

Para ela, é comum que imigrantes - sobretudo bolivianos -, atraiam seus 

próprios familiares para as oficinas de costura no Brasil, sendo esta uma 

estratégia também para que estes permaneçam na atividade. Ademais, ela 

também destacou a importância dos vínculos culturais nesse processo de 

migração, como por exemplo o fato desses migrantes desenvolverem a 

atividade de costura com pessoas que geralmente também falam a mesma 

língua materna (espanhol), de modo a criar "bolhas" de migrantes na atividade 

de costura.  
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Também é importante considerar a mudança do perfil da rede de migração, a 

qual antes era concentrada na população boliviana, mas hoje atrai outras 

nacionalidades como da Venezuela e, em menor grau, de países do continente 

africano, conforme explicado por entrevistados do governo e da sociedade civil.  

Em relação à qualificação profissional, uma pessoa entrevistada da sociedade 

civil destacou que as migrantes chegam ao Brasil frequentemente com baixa 

qualificação profissional e que muitas saem da zona rural e de atividades 

braçais para trabalhar com costura. Assim, em uma opinião divergente, ela disse 

que parte das migrantes consideram o trabalho de costura tranquilo, em 

comparação às atividades que realizavam em seus países de origem. Em sentido 

similar, as costureiras entrevistadas apontaram que muitas chegam ao Brasil 

sem saber costurar e, nos primeiros meses, contribuem com tarefas domésticas 

enquanto aprendem a desenvolver a atividade de costura.  

No que tange à maior vulnerabilidade da população migrante, pessoas 

entrevistadas da sociedade civil e governo disseram que geralmente as 

trabalhadoras de oficinas de costura informais são migrantes. Nesse sentido, 

pontuam que é possível notar frequentemente uma "cultura do medo" entre 

migrantes, sobretudo associada à situação de ilegalidade trabalhista na qual 

alguns se encontram. As costureiras entrevistadas mencionaram que 

especialmente as mulheres bolivianas são tímidas, desconfiadas e que têm 

maior dificuldade com a comunicação. 

Com efeito, as costureiras indicaram a questão da língua como um grande 

desafio para inserção no contexto brasileiro. Entre as situações mencionadas, 

nas quais elas vivenciaram maior dificuldade por não falarem português, estão 

o atendimento médico - sobretudo durante o acompanhamento pré-natal - e a 

interação com a administração pública no acesso a direitos sociais ou na 
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resolução de questões burocráticas. Segundo elas, quando há uma falha no 

atendimento, frequentemente os médicos ou servidores públicos apontam que 

tal erro ocorreu, pois, a imigrante não entendeu as orientações que lhes foram 

passadas, ao invés de assumirem e reconhecerem eventuais erros no 

atendimento. 

Ainda, as costureiras apontaram que as oficinas de costura clandestinas 

utilizam, muitas vezes, essa questão da língua como uma forma de coação e 

controle das trabalhadoras. Segundo as entrevistadas, é frequente que os 

empregadores impeçam tais mulheres de ouvirem rádio em português e tenham 

maior contato com a língua portuguesa, pois utilizam a dificuldade linguística 

para realizar acordos imprecisos, gerando frequentemente desvantagens para 

as trabalhadoras. 

Ademais, pessoas entrevistadas da sociedade civil também observaram as 

barreiras linguísticas, a não valorização da cultura e trabalho migrante e a 

dificuldade em terem retorno financeiro das atividades que desenvolvem. Assim, 

uma pessoa entrevistada do governo destacou que as vítimas do trabalho 

escravo costumam ser migrantes. Nesse aspecto, ela destacou que: 

“Então as vítimas [de trabalho escravo] aqui na cidade costumam ser 

população migrante, sobretudo porque a própria condição migratória 

é explorada nesse processo, então a questão da documentação, do 

idioma, do desconhecimento das estruturas e das redes da cidade. 

Então você consegue criar um isolamento em torno da pessoa 

mesmo ela estando em um contexto em que há serviços próximos, 

há autoridades próximas, mas a pessoa por medo não busca – ou por 

desconhecimento – e pela própria forma em que essa exploração é 

conduzida.” (pessoa entrevistada do governo) 
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Sobre a relação entre gênero e migração, uma pessoa entrevistada do governo 

mencionou a importância de considerar que a maior parte das vítimas de tráfico 

humano e sexual são mulheres. Nesse sentido, ela afirmou que ainda há uma 

invisibilidade das questões de gênero nos dados públicos sobre tráfico de 

pessoas e trabalho escravo. Outro aspecto mencionado por alguns 

entrevistados da sociedade civil é que se observa uma cultura machista forte, 

com situações de violência doméstica, entre alguns grupos migrantes, o que traz 

uma maior vulnerabilidade para as mulheres migrantes.  

As costureiras entrevistadas destacaram que, além da maior carga de trabalho 

doméstico que recai sobre as mulheres, no caso das mulheres migrantes há um 

desafio a mais que é a falta de redes de apoio familiar para ajudar em tais 

atividades. 

Por fim, também foi mencionada a questão da xenofobia, a qual traz uma 

camada de opressão a mais, principalmente às mulheres: 

 

"Os desafios eles também são importantes porque a gente tem um 

problema que é de gênero, de desvalorização, de feminização do 

cuidado e a gente tem também uma questão de xenofobia no nosso 

país que muitas vezes é minimizada ou não é levada a sério. A gente 

sabe que as mulheres migrantes sofrem muitos abusos na sua 

chegada, a própria interiorização é feita muitas vezes de uma forma 

complicada. Então sim, eu diria que às mulheres migrantes se 

agregam uma camada de opressão, assim como, as mulheres negras, 

que são essas camadas que vão se agravando, porque quanto mais 

uma a pessoa é desumanizada naquela sociedade, mais “fácil” vai 

ficar de cometer abusos a direitos humanos daquela pessoa porque 

você retira dela essa condição de humanidade que é tão essencial 
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para respeitar os direitos humanos." (pessoa entrevistada da 

sociedade civil). 

Isto posto, soma-se ao ser mulher, o ser imigrante, de modo que as costureiras 

enfrentam uma série de desafios relacionados a essas condições, agravados 

pela pandemia da Covid-19, como evidenciado na subseção seguinte.  

 

4.1.3. PARTICULARIDADES DO CONTEXTO DA PANDEMIA 

A pandemia da Covid-19 exacerbou situações de vulnerabilidade 

experimentadas pelas costureiras na indústria da moda.   No âmbito econômico, 

pessoas entrevistadas do governo e da sociedade civil mencionaram a perda de 

pontos de venda, como também, de clientes nesse contexto, além da 

suspensão de contratos e da redução de salários. Foi destacado também que 

as trabalhadoras informais foram as que ficaram em maior situação de 

vulnerabilidade nesse cenário, por não terem seus direitos trabalhistas 

assegurados pelos empregadores.  

Além disso, o produto confeccionado mudou. As pessoas entrevistadas da 

sociedade civil destacaram que, principalmente no início da pandemia, houve 

uma grande demanda pela confecção de máscaras de proteção. Também foi 

mencionado que quem possuía serviço no contexto da pandemia, reduziu o 

preço cobrado por peça, o que também reduziu o faturamento.  

Nesse sentido, as costureiras entrevistadas destacaram que houve uma redução 

dos ganhos com a atividade têxtil durante a pandemia, pois houve um 

aumento da competição por trabalhos e que, apesar dos preços praticados já 

serem muito baixos, a população vulnerável viu-se desesperada e aceitou 

trabalhar por valores menores ainda. Como exemplo, elas mencionaram que a 

confecção de avental, peça que demora cerca de 30min para ser costurada, 
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estava sendo remunerada em torno de R$ 1,20 por avental. Nesses termos, elas 

indicaram que, apesar de haver um aumento na demanda de máscaras e 

aventais no início da pandemia, o preço pago por esses produtos diminuiu ao 

longo dos meses. 

Ainda, as costureiras também pontuaram que a capacidade de negociação 

delas ficou menor na pandemia, pois os empregadores não estavam dispostos 

a ceder em nenhum aspecto, uma vez que a procura por emprego estava grande 

naquele período. Nesse tópico, elas destacaram a dificuldade sobretudo em 

trabalhar com empregadores coreanos, os quais - segundo elas - possuem uma 

cultura que não aceita negociações, de modo que solicitações de reajuste de 

preços não são atendidas. 

Em particular, as costureiras entrevistadas mencionaram que no âmbito da Feira 

da Madrugada houve uma redução do volume de trabalho no local, porque a 

participação na feira envolve um de custo de 150 reais de aluguel do espaço, 

além do custo da energia elétrica, que as costureiras destacaram ter aumentado 

no mesmo período. Com efeito, elas mencionaram uma preocupação com o 

aumento geral no preço de produtos alimentícios e de serviços básicos.  

Ainda no contexto da pandemia, pessoas entrevistadas do governo e da 

sociedade civil pontuaram que houve um aumento da carga de atividades 

domésticas e de cuidados no contexto da pandemia, recaindo principalmente 

as mulheres. Nesse contexto, uma pessoa entrevistada do governo pontuou que, 

considerando o contexto para além da cadeia da moda, observa-se uma maior 

vulnerabilidade principalmente das mães solteiras, que precisam conciliar o 

acesso à renda familiar com as atividades de cuidado.  
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Também foi pontuado o aumento dos índices de violência doméstica. As 

costureiras, inclusive, indicaram relatos de violência doméstica em razão da falta 

de alimentos e produtos para a família. 

Assim, uma entrevistada do governo falou sobre os impactos que todas essas 

questões trazem para a saúde mental: 

“As mulheres ao mesmo tempo que foram educadas para serem 

multidisciplinares e segurarem as pontas, elas não têm espaço de 

acolhimento para cuidar da saúde mental. Como a gente lida com 

isso? Acredito que as mulheres negras de região periférica foram as 

que mais sentiram esses impactos” (pessoa entrevistada do governo) 

 

Em decorrência dessa situação de vulnerabilidade, foi mencionado por atores do 

governo e da sociedade civil a relevância de apoios com alimentação e 

transporte à população vulnerável, como um todo, além do trabalho realizado 

pela assistência social. No contexto do atendimento pelo poder público, uma 

pessoa entrevistada do governo mencionou que na pandemia houve uma 

mudança do perfil do público atendido pelos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS) - com o aumento de mulheres e famílias buscando tal 

serviço, sendo que muitas perderam suas moradias.  

Ainda, uma pessoa entrevistada da sociedade civil mencionou a importância de 

que houvesse ações para garantir insumos, como maquinário e tecidos, para 

continuidade das atividades produtivas na pandemia. Ademais, também foi 

mencionado por pessoas entrevistadas da sociedade civil a dificuldade de 

acesso à internet, obstando a participação nos cursos de capacitação e formação 

oferecidos pelo poder público e pela sociedade civil, que continuaram de 

maneira remota na pandemia. 
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Tendo em vista esses pontos, uma pessoa entrevistada da sociedade civil 

destacou que muitas imigrantes que trabalhavam com atividade de costura no 

Brasil voltaram aos seus países de origem durante a pandemia, resultando 

inclusive em uma falta de mão de obra costureira para a produção no final de 

2020.  

Assim, as percepções das pessoas entrevistadas mostram uma série de reflexos 

negativos da pandemia da Covid-19 em relação ao trabalho de costura na 

indústria da moda, como a alteração no produto produzido, que demanda 

adaptações por parte das mulheres, tanto em termos de reorganização da 

produção quando da gestão de suas atividades; e a redução da remuneração, 

que resulta em menos recursos para alimentação, moradia e outros itens de 

subsistência.  

 

4.2 ALTERNATIVAS PARA AS QUESTÕES LEVANTADAS 
 
Considerando a necessidade de olhar para as mulheres costureiras em suas 

múltiplas necessidades, ou seja, para além da mera inserção econômica, as 

entrevistadas foram perguntadas sobre as principais medidas que poderiam ser 

implementadas, seja pelo poder público seja por atores empresariais, para 

garantir a proteção e o respeito aos direitos das mulheres migrantes na cadeia 

produtiva da moda e sua inclusão produtiva. Foram apontadas alternativas em 

relação ao modelo de negócios, assim como ações que poderiam ser adotadas 

pelo poder público e por empresas.  
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4.2.1 MODELOS DE NEGÓCIOS ALTERNATIVOS 

As pessoas entrevistadas discorreram sobre dois modelos de negócios 

alternativos para as costureiras: o cooperativismo e as associações. 

4.2.1.1 SOBRE O COOPERATIVISMO 

Uma das alternativas que é frequentemente pontuada para promoção do 

trabalho decente na indústria da moda é o fomento ao cooperativismo 

(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2021a), assim, os entrevistados foram 

incitados a apresentar suas percepções sobre essa alternativa de formalização 

de negócios. 

No geral, nota-se que não há um consenso sobre o cooperativismo ser uma 

via para superar os desafios levantados anteriormente. Por um lado, alguns 

entrevistados do governo e da sociedade civil apontam que, no longo prazo, esta 

alternativa poderia ampliar oportunidades de trabalho. Por outro lado, alguns 

entrevistados da sociedade civil pontuaram que tiveram experiências ruins 

quando trabalharam em parceria com cooperativas, relatando situações em que 

o trabalho não foi entregue ou foi entregue com baixa qualidade. 

Em relação aos desafios para implementação do cooperativismo, um dos 

principais pontos mencionados, por entrevistados da sociedade civil e governo, 

foram os desafios comportamentais e a dificuldade de coesão social para adoção 

de práticas cooperativas, tendo em vista que o modelo vai na contramão da 

lógica individualista. Nesse sentido, foi apontado que interesses financeiros e 

questões familiares individuais podem atrapalhar o desenvolvimento de 

cooperativas. Ademais, também foram mencionadas as regras rígidas para 

criação de cooperativas no país, como também, o elevado custo do processo de 

criação de uma cooperativa, que exigem um grande tempo de dedicação para 

conformidade. Dessa forma, uma entrevistada da sociedade civil destacou que o 
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cooperativismo é uma ferramenta de longo prazo que traz desafios sobretudo 

para quem trabalha em elos mais vulneráveis da cadeia de valor da indústria da 

moda: 

“Quando a gente fala de negócios, a gente fala de coletivo, a gente 

muitas vezes está falando no resultado ao longo prazo e, pela 

vulnerabilidade dessas pessoas, elas são muito imediatistas. Elas 

não conseguem esperar ou aguardar ou pensar no longo prazo. Elas 

pensam no hoje, no que eu tenho hoje, mas o que eu vou conseguir 

hoje. Então realmente é algo que a gente tem como um desafio 

gigante”. (entrevistada da sociedade civil)  

 

Também foi pontuado por um ator do governo que no atual contexto político, 

nacional e municipal, não há uma defesa e incentivo ao cooperativismo, como 

ocorreu há alguns anos. Assim, considerando os desafios citados, uma 

entrevistada da sociedade civil destacou que o cooperativismo não deve ser 

apresentado como uma primeira solução para responder a todo o contexto de 

vulnerabilidade na indústria da moda, uma vez que esse é um modelo que 

atende a um número limitado de facções e demandas. 

Apesar de tais pontos e divergindo com parte dos entrevistados, uma outra parte 

das entrevistadas acredita que o cooperativismo é uma alternativa que deve ser 

considerada. Para uma pessoa da sociedade civil, esse modelo pode incentivar 

as confecções a se regularizarem, enquanto outra acredita que este é um modelo 

que tem capacidade de ser replicado mais fortemente. Ainda, foi mencionada a 

possibilidade do desenvolvimento de relações entre as cooperativas, com a 

criação de plataformas de vendas. 

Entre os principais aspectos para o sucesso do modelo cooperativista, uma 

entrevistada do governo mencionou a centralidade da articulação com outras 
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áreas de políticas públicas – como assistência social e saúde – além de uma 

atuação mais incisiva do governo em ações para promover o conhecimento sobre 

gestão financeira e administrativa. 

 

4.2.1.2 SOBRE AS ASSOCIAÇÕES DE COSTUREIRAS 

Outra alternativa foram as associações que atuam com costureiras. Assim como 

em relação ao cooperativismo, também houve percepções divergentes sobre a 

atuação dessas organizações. 

Entrevistadas da sociedade civil e governo apontaram a importância das 

associações como uma forma de unir um coletivo, inclusive de instituições, no 

acolhimento de mulheres costureiras. Nesse sentido, foi pontuado que as 

associações podem fortalecer as mulheres associadas, assim como atingir 

localidades na qual o poder público não chega, conforme pontuado por uma 

entrevistada do governo. 

Também foi pontuado por uma entrevistada da sociedade civil que as 

associações poderiam ser utilizadas mais ativamente para fomentar a 

formalização, inclusive dos funcionários contratados pelas oficinas de costura, 

como também, apoiar com investimentos na atividade de costura. 

Em contrapartida, foi mencionado por pessoas da sociedade civil que notam um 

distanciamento entre as associações criadas por imigrantes em relação aos 

sindicatos e às pequenas facções. Ademais, também foi mencionado que há uma 

dificuldade para pessoas que não possuem documentação regularizada se 

inserir nas associações, o que afasta muitas vezes um público vulnerável desses 

espaços de acolhimento. 
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Por fim, uma entrevistada do governo diz que entende que as associações são 

muito conservadoras e que ainda precisam avançar em temas importantes como 

os impactos ambientais da confecção, a questão do barateamento da produção, 

o debate sobre o preço justo dos produtos e os desafios impostos pelos avanços 

tecnológicos.  

 

4.2.2 CAPACITAÇÕES E FORMAÇÕES 

Além de cooperativas e associações, as entrevistadas também falaram sobre a 

importância de atividades formativas e apontaram qual deveria ser o foco delas. 

Tanto as entrevistadas do governo quanto as da sociedade civil e as costureiras 

enfatizaram a relevância de formações em gestão e venda, marketing e 

finanças. As costureiras entrevistadas destacaram também a necessidade de 

formações voltadas ao marketing digital e o uso de ferramentas online de venda, 

de modo a conseguir conectá-las com compradores online, como também, 

cursos sobre a gestão do negócio.  

Em relação a competências técnicas, as costureiras falaram sobre o interesse em 

cursos de modelagem para que elas possam produzir a peça toda, sem depender 

de intermediários - uma vez que hoje a maioria delas recebe o molde pronto e 

trabalha apenas na costura da peça, não desenvolvendo o design do produto. 

Ademais, também pontuaram a relevância de formações voltadas a questões 

comportamentais e empoderamento, além de formações sobre cidadania e 

acesso a direitos. Ainda, mencionaram a relevância de cursos técnicos de 

costura, como para formação de piloteiras, e de cursos de português. 

Além do foco nas mulheres costureiras, uma entrevistada do governo disse 

considerar importante que também sejam oferecidas formações às burocratas 
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de nível de rua, ou seja, as funcionárias que atuam na ponta da implementação 

de políticas públicas. 

 

4.2.3 AÇÕES DO PODER PÚBLICO  

As entrevistadas mencionaram ações específicas para as mulheres e mais 

amplas, relacionadas a alterações legislativas e de políticas públicas. No âmbito 

do primeiro bloco, as principais necessidades destacadas, por entrevistadas da 

sociedade civil e governo, foram o acesso a vagas em creche, o aumento da 

licença maternidade, o desenvolvimento de ações de corresponsabilidade pelos 

cuidados - tanto dos filhos, quanto de pessoas idosas ou com deficiência -, como 

também, a oferta de educação de qualidade para os filhos. 

Ainda, também foi mencionada por uma entrevistada da sociedade civil a 

importância do empoderamento feminino e da valorização da beleza da mulher, 

principalmente das mulheres negras. Além desses pontos, uma entrevistada do 

governo mencionou a importância do acesso a absorventes para superar a 

pobreza menstrual.  

No âmbito do segundo bloco, entrevistadas do poder público e da sociedade civil 

mencionaram a importância da aprovação de legislações que visem coibir a lógica 

do menor preço pago pelas mercadorias ou que ofereçam uma padronização dos 

valores pagos: 

"É muito difícil você mudar isso porque o mercado está muito focado 

no lucro, mas há que preço está sendo esse lucro? E cada vez mais 

ele vai pagar menos e você acaba pressionando a ponta [da cadeia 

de valor da indústria da moda], essas pequenas oficinas. (...) Eu só 

acredito que isso muda quando vem de cima e eu não acho que vai 

ser espontâneo. Eu acho que se vier uma legislação eficiente, que 
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regule isso, a gente consegue mudar ali um pouco essa cultura do 

menor preço, da lucratividade." (entrevistada da sociedade civil). 

 

“Enquanto não houver um valor justo, a gente pode dar muitas 

capacitações, mas eles vão morrer na praia. (...) Eles vão conseguir 

implementar melhorias, mas a gente vê que o impacto mais 

profundo é um pouco mais difícil”. (entrevistada da sociedade civil). 

 

Também foi mencionada a necessidade de o poder público oferecer mais atividades 

formativas e capacitações, conforme discutido no item 4.2.2, e apoiar o 

empreendedorismo e o desenvolvimento das atividades de costura. 

Ademais, uma entrevistada destacou a importância de o poder público 

desburocratizar as ferramentas de acesso a políticas públicas voltadas às pessoas 

migrantes e refugiadas, e também do acesso à crédito, de modo a atender às 

características específicas desse público:  

 

"Eu pelo menos não conheço nenhum projeto do poder público 

específico para esse perfil de mulher [costureira] - uma imigrante 

que é uma refugiada - porque é muito diferente você pensar. 

Acompanho alguns projetos de mulheres e o que você vê muito é 

essa questão da mulher como um todo, mas essa mulher [migrante], 

quando a gente fala de violência doméstica, é muito diferente do 

público brasileiro. Então eu não vejo hoje ferramentas mais 

personalizadas pensando nas características dessas que muitas 

vezes não sabem onde pedir ajuda, não sabe com quem falar." 

(entrevistada da sociedade civil) 

 

Vale mencionar que, em relação ao acesso a serviços por pessoas migrantes, uma 

entrevistada do governo pontuou que o poder público municipal de São Paulo já 
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desenvolve diversas ações para facilitar o acesso a políticas públicas pelas pessoas 

migrantes, sobretudo no campo da saúde e educação. 

Outros pontos levantados por entrevistadas da sociedade civil foram a 

necessidade de garantir o direito ao voto ao público migrante, o avanço na 

fiscalização de violações e abusos a direitos na atividade de confecção, além do 

apoio e incentivo do governo para formalização das oficinas. Nesse aspecto, as falas 

destacaram a necessidade de revisitar as políticas tributárias, de modo a facilitar a 

regularização do público migrante e das oficinas de costura criadas por esse público 

- considerando inclusive que hoje há uma dificuldade para que as pessoas 

migrantes entendam os tributos existentes.  

Ainda, uma entrevistada do governo destacou a importância de políticas de 

transferência de renda, bem como uma maior aproximação com a pasta da 

assistência social e com ações de acompanhamento psicológico. Ademais, ela 

também apontou a importância de diálogo com os trabalhadores, de modo a 

identificar o que eles gostariam de realizar, em termos de formações, 

desenvolvimento do negócio, etc.  

Outro ponto comentado por uma entrevistada da sociedade civil foi a ausência 

de dados sobre a confecção e as trabalhadoras que atuam nessa atividade, de 

modo que o governo poderia fomentar ou desenvolver pesquisas nesse tema. 

Entrevistadas da sociedade civil e governo também versaram sobre a 

territorialidade da vulnerabilidade, de modo que seria importante desenvolver 

políticas públicas que permitissem o acesso a serviços e oportunidades de 

emprego mais próximas aos locais de moradia.  

Além desses pontos, uma entrevistada da sociedade civil destacou a 

importância do poder público no respeito e cumprimento de tratados 
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internacionais de direitos humanos, de modo a evitar violações e abusos a direitos. 

Similarmente, uma entrevistada do governo destacou a importância da atuação do 

setor público em articulação com empresas e com a sociedade civil, uma vez que 

articulação com outros atores, sobretudo a iniciativa privada, pode contribuir para 

avançar nesse sentido.  

 4.2.4 AÇÕES DE EMPRESAS 

Além de questões relacionadas à extensão da licença maternidade e paternidade e 

à oferta de creche no ambiente de trabalho, as entrevistadas também apresentaram 

outras medidas que podem ser implementadas por empresas para assegurar a 

inclusão produtiva de mulheres na indústria da moda. 

Um ponto mencionado, tanto por atores da sociedade civil quanto do governo, é 

a importância da atuação do poder privado para alteração da lógica do menor 

preço pago pelas roupas produzidas, como também, para o fomento das 

contratações diretas, reduzindo a terceirização e quarteirização na cadeia: 

"Não dá para pensar em respostas sustentáveis se a indústria da 

moda está preocupada em terceirizar todo processo, toda cadeia 

produtiva. O ideal da proteção seria que essa contratação fosse via 

direta”. (entrevistada do governo) 

 

Também foi mencionada por uma entrevistada da sociedade civil a possibilidade de 

criar cotas nas empresas para contratação de mulheres imigrantes, em situação de 

vulnerabilidade, que atuam com a atividade de costura. Outra entrevistada da 

sociedade civil destacou a importância da adoção de melhores práticas internas 

nas empresas para implementação de medidas de inclusão.  
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Ademais, também foi mencionada por uma entrevistada da sociedade civil a 

necessidade de ampliação das iniciativas empresariais para qualificação de 

costureiras.  

É dizer, as entrevistas indicam que as mudanças nas condições de trabalho 

experimentadas pelas costureiras dependem de aprimoramentos em práticas 

públicas e de mudanças na lógica produtiva da indústria da moda, de forma a 

reconhecer e valorizar o papel e o trabalho das mulheres migrantes. No contexto 

da pandemia da Covid-19, isso é necessário para viabilizar a melhor adaptação das 

trabalhadoras a um mercado que sofreu uma ruptura significativa em suas práticas.   

Entretanto, para avançar nessa conclusão, é importante compreender melhor o que 

já é feito atualmente pelo poder público e para as empresas para proteger e 

respeitar os direitos das mulheres migrantes no setor, sobretudo em termos de 

inclusão produtiva.   

 

5. A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO  
 
Considerando o panorama sobre as condições de trabalho experimentadas 

pelas costureiras, bem como sobre o mercado em que atuam, inclusive no 

contexto da pandemia da Covid-19, é necessário compreender melhor o que o 

poder público e as empresas fazem atualmente para fomentar a inclusão 

produtiva das mulheres migrantes, o que tem o potencial de viabilizar melhores 

condições de trabalho. Esta seção, assim, é voltada a apresentar as políticas 

públicas existentes, especialmente abarcando a RMSP que, como dito, é um 

importante polo da indústria da moda. Inicialmente, cabe ressalvar que a 

efetividade das políticas mencionadas nesta seção não foi avaliada. 
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A partir do levantamento realizado, foram identificadas 36 (trinta e seis) 

políticas, classificadas nas quatro frentes de análise, como indicado na seção 1 

- acesso ao emprego, emprego de qualidade, qualificação, empreendedorismo e 

outras medidas, e políticas de cuidado. A partir dessa classificação, foi possível 

identificar uma prevalência de medidas voltadas às frentes de “qualificação, 

empreendedorismo e outras medidas” e de “acesso ao emprego”, conforme 

ilustra o gráfico abaixo: 

Gráfico 14: Frentes de atuação das políticas públicas mapeadas 

 
Fonte: Elaboração da equipe 

 

Importante observar que uma mesma política pode possuir relação com mais de 

uma frente, tendo nesses casos sido consideradas todas as possíveis frentes de 

atuação, de forma que o somatório das políticas dentro de cada frente ultrapassa 

o número total de trinta e seis políticas identificadas. O quadro constante no 

Anexo IV sintetiza as políticas identificadas, seus principais objetivos e o 

público-alvo. 
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Dentre as políticas identificadas, foi possível verificar que cinco são voltadas 

especificamente para a indústria da moda: Programa Fashion Sampa, Programa 

Moda e Costura, São Paulo Criativo, Programa Mãos e Mentes Paulistanas, 

Programa Costurando pela Vida. O quadro abaixo sintetiza os principais 

objetivos dessas políticas.   

 

QUADRO 3 - RESUMO DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 

DIRECIONADAS À INDÚSTRIA DA MODA 

Programa Fashion Sampa: Programa desenvolvido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo em parceria com o 

Instituto Nacional de Moda e Design e o São Paulo Fashion Week (SPFW), que busca 

fomentar o setor da moda, visando a geração de oportunidades de trabalho, emprego e 

renda, promovendo ações de qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e 

fomento à competitividade do setor. Para a consecução desses objetivos, foram 

anunciadas algumas ações como: formação de mil pessoas em cursos de corte e costura 

nos equipamentos municipais, incentivo a criação de cooperativas no setor e criação do 

coworking Teia Cidade Tiradentes, voltado ao empreendedorismo da cadeia da moda e 

auxílio na busca por parcerias com empresas para intermediação de vagas de emprego. 

A política busca promover, ainda, a conscientização e combate à pirataria e à promoção 

de ações educativas para à produção e consumo socialmente e ambientalmente 

sustentável, buscando colaborar com o combate ao trabalho análogo à de escravidão e 

reduzir impactos ambientais (SMDET, 2019a).   

Programa Moda e Costura: Política que visa incentivar o mercado da moda por meio 

de ações de qualificação profissional e geração de renda pela via do empreendedorismo 

e gestão de negócios. É desenvolvida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho em parceria com a Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia 

e Cultura para oferta de capacitação sobre corte e costura, sociedade e cidadania e visão 

empreendedora (SMDET, 2019b). 

São Paulo Criativo: Programa da SEDE que atua na qualificação e formação profissional 
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com foco no desenvolvimento da criatividade de forma inovadora e empreendedora, nas 

áreas de moda, design, artes, gastronomia e marketing digital por meio de cursos que 

são realizados em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 

de São Paulo e do Centro Paula Souza (SEDE, s.d.). 

Programa Mãos e Mentes Paulistanas: Programa desenvolvido pela SMDET com o 

objetivo de melhorar a atividade econômica e social de empreendedores artesanais e 

manualistas paulistanos. Dentre as ações desenvolvidas é possível citar: implantação 

de plataforma para ações virtuais em decorrência da pandemia, realização de testes de 

habilidades online, feiras virtuais, feira de artesanato presencial, participação de 

artesãos e manualistas em live “Volta por Cima”, promoção da participação dos 

credenciados em outros projetos como o Afro Empreendedorismo, Salões de 

artesanato, feiras variadas. (SMDET, 2021). 

Programa Costurando pela Vida: Buscando mitigar os efeitos da pandemia da COVID-

19, foi criado o Programa Costurando pela Vida, buscando incluir produtivamente 

mulheres na confecção de máscaras não profissionais. O Programa também incentiva a 

contratação de costureiras das periferias pelas empresas que participaram do edital e 

oferece capacitação em moda e costura (SMDET, 2020).  

 

Fonte: Elaboração própria (2022), a partir de (SMDET, 2019a; SMDET, 2019b; SEDE, 

s.d.; SMDET, 2021; SMDET, 2020) 

 

Todas essas políticas têm relação com a frente de "Qualificação, 

empreendedorismo e outras medidas" e são focadas principalmente na oferta 

de cursos de corte e costura, como também, no fomento ao empreendedorismo 

no setor. 

Dentre elas, apenas uma é voltada especificamente para mulheres – o Programa 

Costurando pela Vida. Tal Programa foi criado no contexto da pandemia da 

Covid-19, no âmbito da Prefeitura de São Paulo, buscando a contratação de 
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costureiras, microempreendedores individuais, cooperativas, microempresas e 

empresas de pequeno porte para o fornecimento de máscaras, bem como 

promovendo capacitações de moda e costura.  

Além de tal Programa, foram identificadas outras seis políticas voltadas 

especificamente para mulheres, porém sem foco na indústria da moda - 

Programa Tem Saída, Programa Pró Equidade, Projeto Piloto Qualifica 

Mulher, Empreenda Mulher, Centros de Cidadania da Mulher e Projeto 

Mulher, Viver sem Violência. 

Ainda, foram identificadas seis políticas que tem como público-alvo pessoas 

migrantes - Bancarização de Migrantes, Portas Abertas: Português para 

Migrantes, Mapeamento de Cursos de Português para Migrantes, Centro de 

Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI), Programa Caminhando 

Juntos e Casa de Passagem. Contudo, nenhuma delas é voltada 

especificamente para a indústria da moda e nem possui como foco exclusivo 

mulheres. Verifica-se, assim, que não foram identificadas políticas voltadas 

especificamente para inclusão produtiva da mulher migrante na indústria da 

moda, embora outras políticas, com escopo mais amplo, possam também 

beneficiar este grupo. 

Dentre as políticas voltadas para as pessoas migrantes, vale apontar que quatro 

são promovidas no âmbito municipal, uma no âmbito estadual (Casa de 

Passagem) e uma no âmbito federal (Programa Caminhando Juntos), indicando 

uma prevalência da atuação municipal na implementação de medidas voltadas 

à migrantes em São Paulo. Ainda, três das seis políticas identificadas têm 

atuação com um foco específico - cursos de português ou medidas de 

bancarização - enquanto as outras duas atuam em um escopo mais amplo, 

endereçando medidas variadas como orientação e auxílio para obtenção de 
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documentação, orientação e encaminhamento para serviços públicos, 

atendimento psicológico, orientação jurídica, capacitações, oficinas, cursos de 

português, orientação profissional, auxílio para inclusão produtiva (SMDHC, s.d.; 

SDS, s.d.) 

Conforme apontado acima, a maior parte das políticas identificadas tem relação 

com as frentes de qualificação, empreendedorismo e outras medidas e de acesso 

ao emprego, tendo sido identificadas poucas medidas voltadas ao emprego de 

qualidade e às políticas de cuidado.  

A frente de qualificação, empreendedorismo e outras medidas é, como o 

próprio nome indica, a que abarca um leque mais amplo de ações. Nessa frente, 

quase metade das políticas identificadas têm ações voltadas à qualificação 

profissional – 10 das 21 políticas - predominando a oferta de cursos variados. 

Na sequência prevalecem políticas voltadas à implementação de medidas de 

capacitação em empreendedorismo – 06 entre as 21 políticas mapeadas. Foram 

ainda identificadas 04 políticas voltadas a bancarização e/ou acesso à crédito, 

02 relacionadas ao fornecimento de aulas de português para migrantes e 03 que 

envolvem transferência de valores ou concessão de bolsas ao longo do período 

de duração do programa11. 

Dentre tais políticas, vale destacar o Minha Chance, vez que ela se propõe a 

atuar de forma a conectar diretamente as demandas do empregador com a 

capacitação do trabalhador interessado. Trata-se de programa da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SEDE) que customiza 

cursos de qualificação profissional de acordo com as demandas cadastradas 

 
11 Importante observar que uma mesma política pode promover diferentes atividades 
simultaneamente, como qualificação e acesso à crédito, por exemplo, justificando o fato da soma 
da análise apresentada superar o montante total de 21 políticas.   
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pelas empresas na plataforma do portal12, sendo ministrados cursos com 

professores do Centro Paula Souza. Com isso, de acordo com a proposta da 

política, o empregador tem maiores chances de encontrar um profissional com a 

qualificação almejada, ao passo que o trabalhador se inscreve com uma 

perspectiva de já conseguir um trabalho ao término do curso (SEDE, s.d.)   

O programa Empreenda Mulher também merece destaque por ser 

especificamente voltado para mulheres com medidas relacionadas à 

qualificação em empreendedorismo e acesso à crédito. Executado pela SEDE, o 

Programa prevê três tipos de linhas de crédito para mulheres: I. informal (pessoa 

física); II. rural (com CNPJ) e; III. MEI, ME, EPP, LTDA e EIRELI. Para ter acesso à 

tal crédito é necessário, primeiro, que a mulher conclua um dos cursos 

selecionados no programa, que são oferecidos pelo Sebrae-SP ou pela Aliança 

Empreendedora. Dentre os cursos, é possível mencionar as turmas “Elas 

Realizam” e “Tamo Junto”, do Sebrae-Delas, que buscam orientar a mulher que 

deseja abrir um negócio ou as que já possuem, mostrando alternativas para 

crescimento e os de Formalização, Marketing Digital e Educação Financeira da 

Aliança Empreendedora (SEDE, s.d.)13. 

Outro programa que vale ressaltar é o Prospera Família, vez que além de ser 

voltado para famílias monoparentais com um dependente de primeira infância, 

é estruturado em eixos complementares que partem do conhecimento e 

exploração de possibilidades de acordo com as expectativas da pessoa até o 

 
12  Endereço eletrônico: https://www.minhachance.sp.gov.br/ 
 
13 O site institucional informa também que além dos cursos necessários para a obtenção do 
crédito, também estão disponíveis outros cursos de qualificação empreendedora em parceria cm 
a Secretaria da Justiça e Cidadania, Secretaria do Desenvolvimento Social e Secretaria de 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 
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apoio para a efetiva implementação, abarcando um processo que se propõe a 

ser mais completo de concepção de ideias e acompanhamento. O Programa se 

desenvolve em três etapas principais: (i) oficinas para elaboração do “projeto de 

vida” da pessoa; (ii) cursos técnicos para o trabalho conforme o “projeto de vida” 

almejado e (iii) oficinas de capacitação em empreendedorismo para 

desenvolvimento do “projeto de vida”. Ainda, no decorrer do Programa, os 

participantes recebem transferência de recursos mensais e, ao final, uma 

transferência para apoio à execução do projeto de vida (SDS, 2021). 

Em relação à frente de emprego de qualidade, por sua vez, foi possível identificar 

apenas duas políticas – Trabalho Decente e Programa Pró Equidade. Trabalho 

Decente é uma medida do governo do Estado de São Paulo, promovida pela 

SEDE que, segundo as informações constantes no site institucional: I. busca 

aplicar a política de Trabalho Decente de acordo com as orientações da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), por meio da promoção de 

encontros, capacitações e conferências voltados aos jovens, aos representantes 

sindicais, patronais, gestores públicos e trabalhadores no geral; II. subsidia a 

execução da Agenda Trabalho Decente desenvolvida pela Comissão Estadual 

de Trabalho Decente; III. prevê a diplomação de empresas em boas práticas de 

trabalho decente, com a concessão de “Selo Social com Creditação 

Internacional” para empresas privadas que alcancem no mínimo 70% dos 

indicadores da OIT, avaliados por auditores (SEDE, s.d). 

O Pró-Equidade de Gênero e Raça, por sua vez, tem como objetivo, de acordo 

com a resposta ao pedido formulado com base na LAI, a promoção da igualdade 

e equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho a partir cinco 

balizas: I. equiparação remuneratória para trabalhos de mesmo valor; II. combate 

à violência e assédio contra mulher no trabalho; III. jornada equilibrada entre 
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trabalho e família e compartilhamento de responsabilidades; IV. Apoio à mulher 

para ocupação de postos de trabalho e cargos de gestão; V. construção de um 

futuro empresarial compatível com o trabalho da mulher. O Programa é 

executado em parceria com a ONU Mulheres, OIT e Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), sendo organizado em dois eixos: 

gestão de pessoas e cultura organizacional. No eixo de gestão de pessoas, a 

equidade é endereçada em questões de recrutamento e seleção, capacitação e 

treinamento, ascensão funcional e plano de cargos e carreira (salário e 

remuneração), políticas de benefícios e programas de saúde e segurança. No 

eixo de cultura organizacional, são endereçadas questões referentes a 

mecanismos de combate às práticas de desigualdade e discriminações de 

gênero, combate aos assédios moral e sexual, prática de capacitação na cadeia 

de relacionamentos da organização e propaganda institucional interna e externa. 

Ainda, um dos principais objetivos do Programa é a obtenção de um selo de 

reconhecimento pelas empresas e organizações participantes que conseguirem 

cumprir o Plano de Ação para promoção da equidade elaborado quando da 

inscrição no Programa (IPEA, s.d.; SPM, 2016)  

Em relação à frente de políticas de cuidado foram identificadas, conforme já 

apontado, apenas três políticas - Centros de Cidadania da Mulher, Casa de 

Passagem e Projeto Mulher, Viver sem Violência. De início, é importante 

observar que este achado precisa ser analisado com cuidado, vez que muitas 

vezes as políticas de cuidado costumam estar inseridas no escopo da assistência 

social, âmbito que não foi objeto de análise no presente levantamento e que 

pode ter influenciado no número pequeno de medidas identificadas para essa 

frente. Assim, é possível que outras políticas existentes no âmbito da assistência 

social possam desempenhar um papel relevante para a eliminação de 

obstáculos que prejudicam o acesso e a manutenção do emprego de qualidade. 



         

 82 

De todo modo, tal resultado indica uma ausência de atuação coordenada e 

intersetorialidade entre essas áreas de políticas públicas, o que pode corroborar 

negativamente para a proteção integral das trabalhadoras e promoção do 

trabalho decente. 

Outro aspecto que merece ser ressaltado da presente análise foi a identificação 

de apenas duas políticas que traziam expressamente a informação de terem 

ações relacionadas à pandemia da COVID-19 - o Programa Mãos e Mentes 

Paulistas e o Programa Costurando pela Vida. Em relação ao primeiro, após o 

início da pandemia, foi realizada a implementação de uma plataforma para ações 

virtuais em decorrência da paralisação das atividades que antes eram 

presenciais. Já o segundo programa, conforme já apontado, foi criado justamente 

para endereçar a crise gerada pela pandemia da Covid-19, buscando gerar 

possibilidade de trabalho com a costura de máscaras para costureiras. Vale 

refletir, a partir dessa informação, sobre a velocidade de reação das políticas 

públicas de inclusão produtiva em relação às situações de crise, como a gerada 

pela pandemia. Sobre esse achado é importante ressaltar, contudo, que a 

presente pesquisa não focou no levantamento de políticas públicas pós 

pandemia da Covid-19, mas sim no levantamento de medidas de inclusão 

produtiva, como já apontado, de forma que foram mapeadas apenas as ações no 

âmbito das políticas de inclusão produtivas identificadas que traziam 

expressamente a menção a práticas relacionadas a tratar efeitos da pandemia 

da Covid-19.  

Ainda, dentre as políticas mapeadas foi possível verificar que apenas sete 

mencionam expressamente algum tipo de articulação de suas ações com 

empresas privadas - Programa Tem Saída, Plano Progredir, Programa Fashion 

Sampa, Selo Paulista, Trabalho Decente, Programa Pró Equidade e Minha 
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Chance. Dessas, três possuem ações voltadas à concessão de selo de 

reconhecimento pelas boas práticas implementadas - Programa Selo Paulista, 

Programa Trabalho Decente e Programa Pró Equidade. Em contrapartida, foi 

possível identificar um número um pouco maior de políticas desenvolvidas em 

parceria com entidades do Sistema S, sociedade civil e organizações 

internacionais (11 políticas).  

Além disso, foi possível também verificar que nenhuma das políticas 

identificadas endereça, simultaneamente, todas as quatro frentes de atuação, 

indicando uma ausência de ações coordenadas, aptas a endereçar todas as 

facetas necessárias para a efetiva implementação da inclusão produtiva para 

mulheres migrantes na indústria da moda.  

Por fim, é importante observar que embora não tenha sido objeto da presente 

análise o levantamento de políticas de transferência de renda, é necessário 

refletir sobre a importância de tais medidas para a proteção de populações 

vulneráveis, especialmente em contextos de pobreza, insuficiência de outras 

medidas de proteção social, como as medidas de inclusão produtiva, e em 

contextos de desastres e crises, tal como a decorrente da pandemia da Covid-

19. 

Nesse sentido, relatório produzido pela FAO e pelo Institute of Development 

Studies (IDS) aborda a relevância de mecanismos de proteção social - dentre 

eles o de transferência de renda - em contextos de crise, destacando seu papel 

para o fortalecimento de famílias e comunidades e trazendo evidências do 

impacto positivo da implementação de tais medidas com base em indicadores 

relacionados à segurança alimentar, crescimento econômico, capacidade 

produtiva, dentre outros. Tal mecanismo se relaciona também com o intuito 

primordial da Agenda 2030 de “não deixar ninguém para trás”, na medida em 
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que é justamente em contextos de crise que as chances de pessoas em situações 

de vulnerabilidade ficarem para trás são majoradas, trazendo à tona a 

importância de estratégias e medidas aptas a evitar ou minorar as possibilidades 

que isso ocorra (FAO; IDS, 2017; FAO, 2019; FGV, 2020a).  

Desse modo, mostra-se importante a criação e manutenção de mecanismos de 

transferência de renda, sejam temporários, como o Auxílio Emergencial do 

Governo Federal em razão da Covid-19, sejam de longo prazo, como o Auxílio 

Brasil (que substituiu o Bolsa Família); como estratégia para, em conjunto com 

medidas de inclusão produtiva e outras medidas de proteção social, combater a 

pobreza, as desigualdades sociais, e possibilitar a construção de sociedades 

mais resilientes.  

 

6. A ATUAÇÃO EMPRESARIAL 
Como visto na seção anterior, há uma ausência de políticas públicas voltadas 

especificamente para a promoção da inclusão produtiva de mulheres migrantes 

na indústria da moda. Considerando isso, quais são as práticas implementadas 

pelas empresas líderes do setor para avançar nesse sentido? Esta seção 

apresenta uma análise das práticas comunicadas pelas empresas líderes da 

cadeia produtiva da moda em seus relatórios de sustentabilidade e também 

naquele de seus institutos nos últimos anos. Ressalta que os institutos são 

responsáveis pela gestão do investimento social privado das empresas. Cabe 

pontuar que não foi feita uma análise da efetividade das práticas referidas ao 

longo desta seção. 

A análise considerou as frentes indicadas na seção 2 e buscou identificar, nas 

práticas reportadas pelas empresas e nas iniciativas dos institutos: a) o número 
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de ações direcionadas especificamente para mulheres, para migrantes, e o 

número que considera a interseccionalidade entre os fatores gênero e migração; 

b) o escopo de abrangência das ações, isto é, se elas são direcionadas para o 

ambiente interno das empresas, para as suas cadeias de valor ou para o 

entorno14; c) quais ações foram reportadas em cada uma das frentes para a 

inclusão produtiva definidas na pesquisa, considerando, ainda, uma quinta frente 

de análise, sobre quais foram as iniciativas tomadas pelas empresas e pelos 

institutos para o enfrentamento à pandemia no ano de 2020. Os resultados 

serão expostos nas subseções seguintes, sendo que a 6.1 apresenta os achados 

sobre as empresas e a 6.2 se atém aos institutos. 

 

6.1. EMPRESAS 

Ao total, foram identificadas 260 ações ou práticas empresariais15 voltadas à 

resiliência e inclusão produtiva na indústria da moda, com foco na confecção 

do vestuário, sendo 227 no setor varejista e 33 de empresas do setor têxtil, 

couro e vestuário. Do total, apenas 67 foram direcionadas especificamente 

para mulheres e 6 (seis) para migrantes residentes no país. Em paralelo, 

apenas 2 (duas) do total de ações analisadas apresentaram em seu conteúdo 

a interseccionalidade de gênero e a migração, ambas voltadas à capacitação 

de habilidades profissionais de mulheres migrantes 

 
14 Por “ambiente”, compreendem-se as ações destinadas aos colaboradores internos da empresa. Por 
“cadeia”, foram abrangidos desde os trabalhadores que atuam nos elos iniciais de cultivo do algodão até 
os trabalhadores que se dedicam às atividades de reciclagem dos resíduos têxteis. Já por “entorno”, foi 
considerado o público externo à empresa, a exemplo das organizações da sociedade civil, órgãos 
governamentais, associações de bairros e jovens de baixa renda. 
15 Para a análise das práticas empresariais e dos seus institutos, foram levadas em consideração na 
contagem todas as medidas encontradas nos relatórios de sustentabilidade e nos websites que guardam 
relação com as frentes para a promoção da inclusão produtiva. Isto é, a contagem se baseou em todas as 
ações encontradas, de modo que uma única empresa pode ter narrado apenas uma ou várias ações de 
interesse para a pesquisa. 
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Identificou-se também que a maior parte das ações são voltadas para o 

ambiente das empresas ou para o entorno, tendo sido observada uma 

escassez de ações voltadas especificamente à cadeia produtiva, conforme se 

observa no gráfico abaixo: 

Gráfico 15: Escopo de abrangência das práticas empresariais 

 

Fonte: Elaboração da equipe. 

Em relação às frentes de análise da pesquisa, foi possível observar que apenas 

5, do total de 31 empresas analisadas, narraram ações em todas elas. As 

práticas mapeadas se distribuíram da seguinte forma: 
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Gráfico 16: Número de ações identificadas por frente de atuação nos 

relatórios das empresas 

 

Fonte: Elaboração da equipe. 

Em (1) acesso ao emprego, foram identificadas 10 práticas reportadas por 

apenas 9 (nove) em um conjunto de 31 empresas analisadas. 

Essas ações se referem à (1.i) inserção de pessoas em situação de 

vulnerabilidade16 no mercado de trabalho por meio de iniciativas voltadas à 

diversidade na contratação, como a criação de processos seletivos ou bancos 

de talentos voltados a perfis específicos. Nesses casos, algumas empresas do 

setor varejista identificaram previamente que, nos processos de contratação de 

ampla concorrência, em que não se especifica o público-alvo, a participação e a 

seleção de grupos minoritários (mulheres, pessoas pretas e pardas, refugiados) 

não possibilitou a diversidade nos quadros da empresa. 

 
16 Para os fins deste trabalho, não foram consideradas na sistematização ações que tinham como 
público-alvo unicamente pessoas com deficiência ou a população LGBTQIA +. O foco foi a 
identificação de ações que voltadas para questões de gênero ou raciais. 
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Também foram identificadas ações relacionadas ao (1.ii) apoio a políticas 

públicas de inserção de mulheres no mercado de trabalho promovidas por 

outros atores, como o Estado de São Paulo. Merece destaque o Programa Tem 

Saída17, identificado também na seção 5, o qual é apoiado por duas empresas do 

setor varejista, que já contrataram mulheres encaminhadas pelo Programa. 

No que diz respeito ao (2) emprego de qualidade, foram mapeadas 45 práticas 

reportadas por 16 empresas. Contudo, apesar do maior número de ações nesta 

categoria, é importante ressaltar que a grande maioria se restringe ao 

ambiente de trabalho das empresas líderes, tendo pouco alcance sobre as suas 

cadeias produtivas.  

As práticas identificadas nesta frente focam especialmente em três aspectos: 

(2.i) saúde e segurança no trabalho (26 ações), relativas à prevenção dos riscos 

de acidentes e ao estímulo a uma melhor qualidade de vida; (2.ii) remuneração 

paga aos colaboradores das empresas líderes e em suas cadeias (7 ações), 

relacionadas ao mapeamento dos salários e ao monitoramento das 

desigualdades salariais; e (2.iii) fomento à equidade de gênero e/ou racial no 

ambiente de trabalho (12 ações), relativas ao combate a preconceitos e 

discriminações no ambiente de trabalho. 

As (2.i) práticas de saúde e segurança ocorreram, de acordo com as empresas, 

frequentemente por meio da implementação dos mecanismos previstos em 

Portarias da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) e nas Normas 

 
17 O Programa Tem Saída é iniciativa da Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Ministério 
Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a OAB/SP e a ONU 
Mulheres, com o objetivo de oferecer autonomia financeira para mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar, por meio de melhores condições de emprego e renda, e encerrar 
o ciclo de violência. (SMDET, 2019c). 
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Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência18 19 20., bem como por 

meio de práticas que estimulam uma melhor qualidade de vida para os 

colaboradores, a exemplo da realização de atividades físicas e de exames 

preventivos de doenças como o câncer. 

Com relação à (2.ii) remuneração, a maioria das ações é direcionada, conforme 

as empresas, prioritariamente, à identificação de possíveis diferenças na 

remuneração paga a homens e mulheres que exercem as mesmas funções no 

ambiente interno da empresa. São exemplos de iniciativas narradas nesse 

sentido: o estabelecimento de política de remuneração orientada por critérios de 

meritocracia e a definição da mesma remuneração base para homens e mulheres 

que exercem o mesmo cargo. 

Voltadas à cadeia produtiva foram identificadas apenas 2 ações, ambas de 

empresas do setor varejista. A primeira empresa diz que iniciou a identificação 

da remuneração efetivamente paga em sua cadeia de valor através de auditorias, 

a fim de analisar a diferença entre esse valor e o valor do chamado “salário 

digno” ou living wage em inglês, segundo metodologia do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). A segunda 

empresa, por sua vez, foi a única dentre as analisadas que narrou o objetivo de 

 
18 A Portaria SIT nº 787 prevê a instituição de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
pelos empregadores. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-
br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-
trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-5-nr-5> . Acesso em 09.12.2021. 
19A Norma Regulamentadora nº 04 prevê a instituição do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho pelos empregadores. Disponível em: 
<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-
de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-04.pdf>. 
Acesso em 09.12.2021. 
20A Norma Regulamentadora nº 04 prevê a  instituição do  Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho pelos empregadores. Disponível em: 
<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-
de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-04.pdf>. 
Acesso em 09.12.2021. 
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implementar o living wage em sua cadeia produtiva a nível global. Para tanto, 

a empresa informou que estimula o direito de associação sindical, para que os 

trabalhadores se sintam fortalecidos em suas negociações coletivas a negociar 

remunerações justas. 

 

LIVING WAGE 

Na conceituação da Global Living Wage Coalition (s.d.), o living wage, ou salário digno, 

é a remuneração recebida por uma semana de trabalho padrão por uma trabalhadora 

em determinado local, suficiente para proporcionar um padrão de vida decente para ela 

e sua família. Os elementos de um padrão de vida decente incluem alimentação, água, 

habitação, educação, saúde, transporte, vestuário e outras necessidades essenciais, 

incluindo provisão para eventos inesperados (UNGC, s.d.). Desse modo, o cálculo do 

living wage deve ser feito através de metodologias especializadas que considerem as 

diferentes realidades regionais.  

A análise das práticas empresariais realizada na presente pesquisa indica que as 

empresas líderes da indústria da moda ainda não têm assumido em seus relatórios 

de sustentabilidade o compromisso com o pagamento de um salário digno, o que 

pode indicar a necessidade de se avançar nos diálogos sobre o tema.  

 

Por sua vez, (2.iii) a equidade de gênero e/ou racial no trabalho tem sido 

fomentada, conforme os relatórios, por meio da criação de comitês que engajam 

os colaboradores da empresa e organizam atividades e eventos de 

conscientização no âmbito interno. Além disso, algumas empresas mencionaram 

a definição de programas e metas para aumentar a participação das mulheres 

em cargos de liderança.  
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Em (3) políticas de cuidado, foram identificadas 15 práticas reportadas por 

apenas 8 (oito) empresas, sendo que nenhuma delas abordou ações para as 

mulheres trabalhadoras da cadeia produtiva. Essas práticas se referem: (3.i) ao 

enfrentamento à violência contra a mulher (5 ações) e (3.ii) ao apoio às 

mulheres gestantes e mães (10 ações). 

No enfrentamento à violência contra a mulher, duas empresas do setor varejista 

mencionaram a disponibilização de canais gratuitos para o atendimento 

psicológico e jurídico às colaboradoras vítimas de violência doméstica. Ainda, 

essas duas empresas relataram que realizam ações de conscientização para 

orientar os colaboradores a identificar, na prática, situações de violência contra 

a mulher e também sobre como agir nessas situações.  

Especificamente para as colaboradoras gestantes, foram desenvolvidas ações 

de assistência à saúde da mulher durante a gestação, como a disponibilização 

de informações sobre a gravidez e os cuidados com o recém-nascido e o 

acompanhamento periódico por equipe especializada de modo a evitar 

complicações no parto. 

Por sua vez, especificamente para as colaboradoras mães, as empresas relatam 

ações como a disponibilização de espaços para o aleitamento materno; a 

concessão de licenças parentais estendidas; a flexibilização das rotinas de 

trabalho com a alternância entre jornadas presenciais e à distância para as 

colaboradoras que atuam nos escritórios; o oferecimento de benefícios 

financeiros; e a disponibilização, conforme relatado por três empresas, de 

creches ou berçários para receber os filhos das colaboradoras em determinadas 

unidades durante o horário de trabalho, com a supervisão de profissionais da 

educação. 
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Já na quarta frente de atuação, sobre (4) qualificação, empreendedorismo e 

outras medidas, foram identificadas 88 práticas narradas por 17 empresas.  

Essas ações dizem respeito (4.i) ao desenvolvimento de habilidades 

profissionais para os colaboradores das empresas líderes (28 ações) e (4.ii) 

para pessoas do entorno em situação de vulnerabilidade (23 ações); bem 

como (4.iii) à capacitação para as empresas que compõem a cadeia de valor 

(13 ações); e (4.iv) ao fomento ao empreendedorismo e à geração de renda 

(24 ações), principalmente com o objetivo de apoiar pequenos negócios.  

Com relação ao (4.i) desenvolvimento de habilidades profissionais para os 

colaboradores, predominam ações que têm por objetivo o desenvolvimento dos 

trabalhadores dos níveis superiores na hierarquia das empresas, como diretores, 

gerentes e líderes de lojas, através de cursos e treinamentos especializados. 

Nota-se também que 2 (duas) empresas do setor varejista mencionaram a 

inclusão de temas relacionados aos direitos humanos e à diversidade nas 

sessões de treinamento e nas capacitações oferecidas a esses colaboradores. 

Especificamente para as colaboradoras, foi narrado por 1 (uma) empresa 

varejista programa que tem o foco de preparar as mulheres para cargos de 

liderança, por meio da realização de palestras, leituras e um período de 

apadrinhamento. 

Nas ações de incentivo à (4.ii) qualificação para pessoas do entorno em 

situação de vulnerabilidade, destacam-se as práticas que visam auxiliar jovens 

e/ou adultos a se inserirem no mercado de trabalho, como aquelas voltadas ao 

oferecimento de cursos de capacitação e formação profissionalizante 

envolvendo moda e gestão. Ressalta-se que as 2 (duas) ações que incorporam 

a interseccionalidade de gênero e a condição de ser migrante no Brasil, 

mencionadas anteriormente, encontram-se nesta categoria. Exemplo disso é 
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o projeto Empoderando Refugiadas21, apoiado por uma empresa do setor 

varejista, que prepara profissionais para o mercado de trabalho em duas 

modalidades de curso: atendimento e vendas para o varejo, modelagem e 

costura. Além disso, os cursos possibilitam, como relatado, o contato dessas 

mulheres com o ambiente de trabalho das empresas parceiras. 

Por sua vez, as práticas voltadas à (4.iii) capacitação das empresas que 

compõem a cadeia produtiva têm como objetivo central capacitar os 

fornecedores para o aprimoramento dos processos produtivos e para a 

regularidade dos seus negócios. Nesse sentido, 3 (três) empresas reportaram a 

adesão ao Programa Encadeamento Produtivo, desenvolvido pelo Sebrae22, 

que tem o foco em auxiliar micro e pequenas empresas na superação de 

dificuldades operacionais e no aprimoramento dos negócios. Similarmente, foi 

narrada com frequência a disponibilização de conteúdos na forma de cursos 

online ou workshops para fornecedores contratados, abordando temas como 

compliance e qualidade dos produtos, a fim de promover o aprimoramento do 

processo produtivo. 

Em especial, destaca-se, no caso de uma empresa do setor varejista, o 

treinamento dos fornecedores em direitos humanos voltado à compreensão dos 

requisitos para a garantia do trabalho decente e o treinamento de fornecedores 

selecionados para o auto monitoramento da sua rede produtiva.  Por sua vez, 

uma empresa do setor têxtil, couro e vestuário relata ter instituído uma 

premiação que reconhece os fornecedores pela qualidade de suas peças e pela 

conformidade com os parâmetros da empresa. 

 
21 Para saber mais sobre o Programa Empoderando Refugiadas, veja: 
https://www.acnur.org/portugues/empoderando-refugiadas/.  
22 Para saber mais sobre o Programa Encadeamento Produtivo, veja: 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/encadeamentoprodutivo.  
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Já as ações de (4.iv) fomento ao empreendedorismo e à geração de renda23 

são voltadas a apoiar pequenos empreendedores que não necessariamente 

possuem relações comerciais com a empresa líder, seja no aprimoramento dos 

seus processos produtivos, na divulgação e valorização dos seus trabalhos, ou, 

ainda, na comercialização dos seus produtos por meios digitais. Esse apoio, por 

vezes, conta com um aspecto financeiro, como a oferta de fontes de 

financiamento mais vantajosas que as opções tradicionais do mercado, e/ou com 

um aspecto da capacitação, com o foco na disponibilização de ferramentas para 

estimular as estratégias de comercialização dos produtos.  

Nesse mesmo sentido, algumas empresas relatam apoiar os negócios 

conduzidos por mulheres através da destinação das pontas de corte dos seus 

tecidos para artesãs que se dedicam a transformar resíduos têxteis em novos 

produtos; outras empresas passaram a auxiliar mulheres artesãs a aprimorar as 

estratégias de comercialização dos seus produtos, inclusive com a utilização de 

meios digitais.  

Por fim, em (5) ações frente à pandemia, foram mapeadas 102 práticas 

reportadas por 17 empresas. De modo geral, a grande maioria das empresas 

afirmou seguir as orientações dos órgãos públicos de saúde e vigilância sanitária 

quanto à higienização dos escritórios, veículos e centros de distribuição. Tendo 

em vista que tais medidas constituem precauções mínimas a serem adotadas 

para evitar a proliferação do vírus, a pesquisa buscou identificar práticas 

adicionais adotadas pelas empresas em um cenário de crise sanitária, econômica 

 
23 A relação existente entre os pequenos empreendedores e a empresa líder que os apoia nem 
sempre é clara. Ou seja, em muitos casos não foi possível inferir se os negócios apoiados 
compõem a cadeia produtiva das empresas analisadas ou se se trata de uma ação destinada 
para o público do entorno, externo às relações comerciais da empresa. 
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e social, com relação: (5.i) aos seus colaboradores (33 ações) (5.ii) à cadeia 

produtiva (13 ações) e (5.iii) ao seu entorno (56 ações). 

Diante dos seus (5.i) colaboradores, destacam-se os compromissos 

empresariais relacionados à manutenção dos vínculos empregatícios, com a 

adoção das Medidas Provisórias nº 927/202024 e 936/202025, que permitiram a 

suspensão dos contratos de trabalho, a redução dos salários e a antecipação do 

período de férias e feriados; e à assistência à saúde física e/ou mental dos 

colaboradores, com a criação de canais para atendimento gratuito e suporte em 

casos de sintomas da doença. Especificamente para as mulheres, duas empresas 

do setor varejista desenvolveram canais de apoio para as vítimas de violência 

doméstica ou familiar direcionados para toda a sociedade, considerando o 

aumento do número desses casos durante a pandemia. 

Além disso, uma empresa do setor varejista mencionou ter reduzido os salários 

dos conselheiros e diretores para o enfrentamento da crise. Quanto a demissões, 

apenas uma empresa, também do setor varejista, afirmou que foi necessária a 

redução do quadro de colaboradores no 2º trimestre do ano de 2020, devido ao 

avanço da pandemia e ao fechamento das suas lojas em todo o Brasil. Por outro 

lado, houve empresas que fizeram novas contratações para atender o 

crescimento das vendas online e o seu impacto na distribuição dos produtos.  

 
24 A MP nº 927 foi editada em 22 de março de 2020, dispondo que, para o enfrentamento dos 
efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do 
emprego e renda os empregadores poderão adotar medidas como o tele trabalho; a antecipação 
de férias individuais; a concessão de férias coletivas; e o banco de horas. A MP nº 927 não foi 
votada no Congresso Nacional em tempo hábil, perdendo a sua validade em julho de 2020. 
25 A MP nº 936 foi editada em 1º de abril de 2020, instituindo o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda, o qual estabeleceu como medidas o pagamento do 
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; a redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salários; e a suspensão temporária dos contratos de trabalho. A MP nº 
936 foi convertida na Lei 14.020/2020, publicada em 07 de julho de 2020. 
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Ainda no que se refere às ações voltadas ao ambiente de trabalho, 10 empresas 

instituíram Comitês de Enfrentamento à Pandemia. Esses comitês, conforme 

indicam as empresas, tiveram o papel primordial de acompanhamento dos 

cenários de avanço do vírus em âmbito nacional e internacional, a fim de 

possibilitar uma tomada de decisões informada pelas lideranças.  

Com relação ao posicionamento diante das suas (5.ii) cadeias produtivas, as 

empresas relatam ter optado, em grande parte, por manter o vínculo contratual 

com os seus fornecedores, buscando reformular os pedidos em andamento, 

recebendo os que já estavam avançados e renegociando as datas de pagamento. 

Algumas empresas, ainda, ofereceram apoio para os fornecedores a fim de 

definir estratégias para o enfrentamento da crise e a manutenção dos negócios, 

tanto sob o aspecto técnico com consultoras como o SEBRAE, quanto financeiro, 

com a concessão de empréstimos. Foram mencionadas também contratações 

extras para a produção de máscaras e equipamentos de proteção individual, o 

que teria gerado renda para apoiar a sustentabilidade dos negócios dos 

fornecedores durante a pandemia. 

Já no que se refere ao posicionamento das empresas diante da (5.iii) sociedade 

em geral no contexto da pandemia da Covid-19, ações de doações 

prevaleceram. As empresas contam ter doado máscaras, produtos de higiene, 

álcool em gel, cestas básicas, itens de vestuário, cobertores e equipamentos de 

segurança para destinatários diversos, como as comunidades vizinhas das suas 

sedes, povos ribeirinhos e indígenas na Amazônia, entidades sociais que 

trabalham com o combate à fome e o acolhimento de pessoas em situação de 

vulnerabilidade e profissionais da saúde na linha de frente do enfrentamento à 

Covid-19.  
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Ainda, algumas empresas do setor varejista mencionaram parcerias para apoiar 

órgãos públicos no que se refere à logística e à saúde em diversos estados do 

país. São ações reportadas nesse sentido: compra de termômetros, máscaras e 

álcool em gel para hospitais; apoio ao transporte de equipamentos de proteção; 

auxílio na construção de hospitais de campanha e unidades para a fabricação de 

vacinas; e doação de concentradores de oxigênio a instituições de saúde em todo 

o país. 

Diante do exposto, de modo geral, a partir dos relatórios de sustentabilidade, é 

possível concluir que as empresas líderes da cadeia produtiva da moda 

adotam práticas de inclusão produtiva que consideram o fator gênero, mas 

em grande medida são voltadas às colaboradoras diretas da empresa. Além 

disso, o fator migração parece ser pouco considerado. Isso tende a indicar que 

as práticas empresariais, muitas vezes, não incluem as costureiras que estão ao 

longo da extensão da cadeia produtiva.  

Soma-se a isso o cenário imposto pela pandemia da Covid-19, que alterou as 

práticas empresariais. Com efeito, as empresas relatam uma série de medidas 

de enfrentamento, em seus ambientes de trabalho, cadeias produtivas e 

voltadas à sociedade em geral. A despeito de necessárias, essas ações podem 

pressionar para baixo os custos do processo produtivo, como aquele relacionado 

ao trabalho. Com efeito, as seções 3 e 4 indicam que, durante a pandemia, 

ocorreu uma redução dos valores pagos às costureiras.  

 

6.2. INSTITUTOS 

No âmbito dos relatórios dos institutos, por sua vez, foram identificadas, no total, 

70 ações ou práticas para a resiliência e inclusão produtiva. Destas, 18 são 
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voltadas especialmente para as mulheres e 5 (cinco) para os migrantes. 

Apenas 2 (duas) ações incorporam a interseccionalidade de gênero e a 

migração, sendo que ambas dizem respeito ao já mencionado programa 

Empoderando Refugiadas. 

A fim de identificar se há semelhança nas ações e práticas narradas pelas 

empresas e pelos institutos, a pesquisa realizou também a verificação de 

possíveis duplicidades entre os relatórios das organizações. Nesse sentido, é 

importante pontuar que, das 70 ações e práticas encontradas na análise dos 

institutos, 32 já haviam sido mencionadas pelas empresas mantenedoras dos 

institutos em seus próprios relatórios, ao passo que as 38 restantes são novas 

iniciativas. 

A pesquisa observou que a atuação dos institutos é direcionada, em sua maior 

parte, ao entorno, isto é, à sociedade em geral. A partir disso, o público mais 

frequentemente atendido são jovens e adultos em busca de capacitação 

profissional, comunidades de baixa renda, organizações com atuação em áreas 

vulneráveis e pequenos empreendedores. O gráfico abaixo consolida este 

resultado: 
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Gráfico 17: Escopo de abrangência das iniciativas dos institutos 

 

Fonte: Elaboração da equipe. 

 

Assim como feito para os relatórios das empresas, foi realizada também uma 

sistematização das práticas reportadas pelos institutos de acordo com as frentes 

de análise da pesquisa, elencadas na seção 2, além das ações direcionadas ao 

enfrentamento à pandemia. Os resultados foram consolidados no gráfico abaixo: 
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Gráfico 18: Número de ações identificadas por frente de atuação nos 

relatórios dos Institutos 

 
Fonte: Elaboração da equipe 

Os dados obtidos na análise apontam que os institutos se complementam à 

atuação das empresas desenvolvendo, principalmente, iniciativas para a 

qualificação e empreendedorismo, com 44 ações mapeadas na pesquisa. O 

público-alvo é frequentemente composto por jovens e adultos do entorno em 

busca de oportunidades de estudo e capacitação profissional, muitas vezes em 

parceria com instituições que têm objetivos educacionais e/ou de fomento ao 

empreendedorismo. Essa atuação, de fato, vai de encontro aos objetivos centrais 

que orientam a atuação da maior parte desses institutos, geralmente voltados a 

promover transformações sociais e reduzir as desigualdades por meio da 

educação e da geração de renda.  
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No contexto da pandemia, no ano de 2020, alguns institutos mencionaram que 

foi preciso direcionar maiores recursos financeiros para ações no enfrentamento 

à Covid-19, o que repercutiu em uma revisão no foco dos projetos apoiados. 

Foram identificadas 20 ações nesse sentido, com o objetivo principal de atender 

às necessidades mais urgentes das comunidades durante o período. Como 

relatado, isso aconteceu frequentemente por meio da doação de itens diversos, 

como alimentos, itens de higiene, limpeza e fraldas. Outra mudança reportada 

foi a maior utilização das ferramentas digitais e a participação nas redes sociais 

para a continuidade de alguns projetos anteriormente realizados no formato 

presencial. 

Por outro lado, foi possível observar que os institutos não têm atuado com 

recorrência para promover o acesso ao emprego e o emprego de qualidade, 

com 3 ações mapeadas em cada uma das frentes. Além disso, cabe ressaltar que 

os institutos não reportaram nenhuma ação em políticas de cuidado. Recorda-

se também que essa foi uma das frentes para a inclusão produtiva trabalhada 

por um menor número de empresas. Isso pode indicar que ainda não têm sido 

desenvolvidas muitas ações e práticas para apoiar as colaboradoras e as 

trabalhadoras da cadeia produtiva em questões não relacionadas estritamente 

à sua atividade profissional, mas que certamente influenciam sua performance 

e permanência no mercado de trabalho, tendo em vista os múltiplos papéis 

desempenhados pelas mulheres e a dificuldade em conciliá-los com o trabalho 

realizado. 

A partir do exposto, é possível concluir que existe uma tendência, por parte dos 

institutos, em adotar ações de fomento à qualificação profissional e 

empreendedorismo em comunidades em que as empresas atuam, e, de modo 

geral, não em suas cadeias produtivas. No que se refere aos fatores gênero e 



         

 102 

migração, também aqui se verifica que as mulheres são contempladas com 

maior recorrência do que os migrantes, sendo que a interseccionalidade entre os 

dois fatores de vulnerabilidade ainda é pouco explorada. Com o advento da 

pandemia da covid-19, o foco dessas ações foi alterado para ações de 

enfrentamento ao vírus, assim como ocorreu com as empresas.   

Considerando isso, em sua maioria, as práticas relatadas pelo setor privado não 

abarcam a inclusão produtiva das costureiras migrantes de modo específico. 

Como exposto na seção 5, o mesmo ocorre com as políticas públicas. Isso tende 

a indicar que situações de vulnerabilidade endêmicas ao contexto da cadeia 

produtiva da moda não são consideradas em todos os seus aspectos, 

dificultando o seu enfrentamento e a promoção da resiliência das trabalhadoras.   

 
 

7. DISCUSSÕES SOBRE OS RESULTADOS E 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados da pesquisa relacionados ao panorama das condições de trabalho 

e ao mercado da indústria da moda apontam a existência de uma discriminação 

endêmica baseada em gênero e na nacionalidade na cadeia produtiva a nível 

nacional. Nesse sentido, tanto os dados quantitativos como qualitativos 

levantados na pesquisa dialogam diretamente com a primeira premissa teórica 

adotada no estudo, isto é, demonstram que as mulheres migrantes que atuam 

na cadeia produtiva, de fato, estão em situação de maior vulnerabilidade em 

comparação aos homens, o que influencia na forma como essas mulheres 

acessam e são tratadas no mercado de trabalho. 

Identificou-se que, embora a indústria da moda seja predominantemente 

feminina (maior número de ocupações na indústria), as mulheres tendem a ser 
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alocadas em funções de menor qualificação e mais mal remuneradas, 

enquanto as funções mais especializadas e de gestão costumam ser ocupadas 

por homens. Ainda quando mulheres e homens ocupam a mesma função, os 

dados indicam que os homens costumam receber salários maiores que as 

mulheres, tendo sido identificado que poucas mulheres ganham muito no setor 

e muitas mulheres ganham consideravelmente abaixo da mediana (valor 

central).  

Entretanto, os resultados da pesquisa também apontam que não há como 

supor que todas as mulheres estão sujeitas às mesmas condições tendo em 

vista que se trata de um grupo complexo e multifacetado. Até mesmo sob a 

perspectiva da estruturação dos negócios, há mulheres que ocupam posições 

distintas, por vezes enquanto empreendedoras e donas de seus próprios 

negócios e, em outras, como trabalhadoras que compõem a mão de obra ao 

longo da cadeia. Neste último grupo, os dados reforçam achados de pesquisas 

anteriores do FGV CeDHE (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2020b) apontando 

que, a depender do elo da cadeia ao qual a trabalhadora se vincula, o retrato da 

vulnerabilidade se acentua. Isto é, as trabalhadoras que estão nos elos mais 

distantes das cadeias de valor tendem a sofrer significativamente mais os 

efeitos da pressão do mercado por preços baixos e da informalidade, o que 

dificulta o acesso aos direitos trabalhistas, reduz oportunidades e deixa as 

trabalhadoras mais suscetíveis a condições de trabalho precárias.  

Em contextos de crise, as vulnerabilidades pré-existentes tendem a se 

agravar, segunda premissa teórica adotada na pesquisa. No caso da pandemia 

da Covid-19 os resultados da pesquisa identificam uma maior pressão dos 

consumidores por preços baixos que, alinhado ao contexto de crise econômica 

enfrentado pelas empresas, tende a repercutir na redução do valor pago às 
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costureiras pelo trabalho desempenhado. É dizer, as trabalhadoras que estão 

nos elos mais frágeis e que já ocupavam as funções com salários mais baixos no 

contexto pré-pandemia são afetadas desproporcionalmente em virtude da 

pressão do mercado pela redução dos preços. Consequentemente, houve um 

aumento do número de trabalhadoras que se subordinaram a jornadas 

exaustivas para assegurar a sua subsistência e de seus familiares e também um 

aumento das assimetrias experimentadas pelas mulheres tanto em relações de 

emprego, quanto em relações comerciais. 

Os dados indicam, ainda, que os impactos socioeconômicos causados na 

indústria da moda em 2020 tendem a perdurar no tempo. Apesar da 

recuperação do número de pessoas empregadas no setor em 2021, isso se deu 

em condições piores, isto é, com redução significativa na renda e nas horas 

trabalhadas em comparação com os níveis pré-pandemia. Além disso, os dados 

parecem indicar que o mercado de trabalho informal é o maior responsável 

pela recuperação dos postos de emprego, se comparado aos empregos com 

carteira assinada; um fator de dificuldade para a promoção de melhores 

condições de trabalho no setor. 

Desse modo, ações de recuperação da crise são imprescindíveis para lidar tanto 

com os impactos socioeconômicos decorrentes da pandemia quanto para 

aqueles pré-existentes intensificados por ela, a fim de fortalecer, reconstruir e, 

principalmente, aprimorar os mecanismos de prevenção de riscos e impactos aos 

direitos das trabalhadoras. Certamente, ações de resposta de natureza 

emergencial têm grande relevância para suprir as necessidades imediatas após 

o desencadeamento da crise. É nesse caminho que muitas empresas e institutos 

analisados na pesquisa atuaram no enfrentamento à pandemia no ano de 2020, 

com um número expressivo de doações para organizações sociais e 
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comunidades de baixa renda. Contudo, é preciso avançar também na articulação 

de ações voltadas à recuperação e fortalecimento desses grupo, no longo prazo, 

de modo a fomentar a resiliência e promover mudanças positivas que valorizem 

a proteção dos direitos das trabalhadoras ao longo das cadeias.  

É nesse sentido que a pesquisa se alinha à terceira e última premissa teórica 

adotada no estudo, segundo a qual medidas de inclusão produtiva adotadas 

pelos setores público e privado, que contemplem uma perspectiva de gênero e 

de nacionalidade, podem contribuir para fortalecer a resiliência de mulheres 

migrantes atuantes na cadeia de valor da indústria da moda. É dizer, os desafios 

adicionais experimentados ao longo da cadeia, em razão do gênero e da 

nacionalidade, devem ser contemplados para que as medidas de inclusão 

produtiva possam, de fato, empoderar as mulheres migrantes a resistir, se 

adaptar e enfrentar crises ou ameaças inesperadas. 

Nesse contexto, os dados apontam que, a fim de avançar em medidas que sejam 

capazes de assegurar a proteção integral da mulher e sua inclusão produtiva na 

indústria, é essencial ir além e direcionar esforços para demandas próprias 

das mulheres, como o acesso a vagas em creche, matrícula nas escolas, o 

aumento da licença maternidade, a oferta de educação de qualidade em período 

integral para os filhos, o desenvolvimento da corresponsabilidade pelos 

cuidados domésticos, a contratação com vínculos formais para as mulheres e 

com maior flexibilidade de horários, a equiparação salarial e a ascensão a cargos 

de liderança, dentre outras ações possíveis.  

Já no que diz respeito às pessoas migrantes, os resultados da pesquisa reforçam 

a importância de ações de qualificação direcionadas às suas necessidades 

específicas, para além de iniciativas que fomentem a formalização e o 

pagamento de salários dignos, que levem em consideração, por exemplo, 
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dificuldades linguísticas e barreiras culturais adjacentes. Ademais, algumas 

medidas que poderiam ser implementadas são políticas afirmativas para 

inserção no mercado de trabalho, acesso à informação sobre oportunidades e 

endereçamento de obstáculos anteriores à contratação, como questões 

relacionadas à regularização documental e à garantia de moradia adequada. 

Fato é que os resultados de pesquisa relacionados às ações que têm sido 

endereçadas pelos atores públicos e privados com relação ao tema, apontam a 

preponderância de ações voltadas à qualificação, empreendedorismo e outras 

medidas (como acesso ao crédito e bancarização). Entretanto, tais ações, embora 

também essenciais para a promoção da inclusão produtiva, tendem a não 

dialogar diretamente com as outras necessidades de mulheres costureiras ou de 

pessoas migrantes, como o melhor entendimento do idioma português, o acesso 

a direitos no Brasil; assim como tendem a não contemplar outras frentes para a 

inclusão produtiva, relacionadas ao trabalho decente, como “políticas de 

cuidado” e ações para o “emprego de qualidade” ao longo da cadeia produtiva 

Nesse sentido, dentre as políticas e práticas consideradas na pesquisa, nenhuma 

é voltada especificamente para as mulheres migrantes que atuam na cadeia 

produtiva da moda, indicando que a interseccionalidade entre as situações de 

vulnerabilidade não é considerada, bem como que a dinamicidade da cadeia 

produtiva e seus efeitos nas condições de trabalho não é ponderada.  

 Assim, falta um olhar mais abrangente sobre as necessidades dessas 

mulheres, para além daquelas estritamente relacionadas às atividades 

laborais, com o foco em garantir e assegurar a proteção integral desse 

público; além de uma implementação mais efetiva das políticas públicas e 

práticas empresariais de forma coordenada, considerando as diferentes 

frentes da inclusão produtiva, voltadas à promoção do trabalho decente e a 



         

 107 

necessidade de maior diálogo entre setor público e privado na construção 

dessas medidas.  

Com efeito, conforme o analisado, as políticas públicas não têm considerado um 

direcionamento setorial para a indústria da moda que, como visto, é um setor 

economicamente relevante para a RMSP, além de trazer consigo uma série de 

riscos e impactos aos direitos das trabalhadoras que precisam ser tratados de 

maneira mais próxima pelo poder público. Nesse sentido, as políticas públicas 

tendem a não compreender a complexidade das cadeias produtivas, bem como 

a situação de vulnerabilidade vivenciada pelas mulheres migrantes que ocupam 

os elos mais frágeis dessa cadeia. Por consequência, tendem a não endereçar 

ações para prevenir e mitigar os cenários de abusos, conforme já apontado. 

Além disso, conforme os relatórios de sustentabilidade analisados, as empresas 

adotam ações de inclusão produtiva, porém, prioritariamente endereçadas 

para as suas colaboradoras diretas. Desse modo, práticas visando melhores 

condições de emprego e de vida para as mulheres trabalhadoras ao longo da 

cadeia de valor não foram mapeadas com frequência, bem como foi identificado 

um número consideravelmente baixo de ações (apenas 2) que adota o viés da 

interseccionalidade, isto é, trazem consigo a preocupação com os dois fatores de 

vulnerabilidade mencionados, o gênero e a nacionalidade. Os institutos de 

responsabilidade social das empresas, por sua vez, costumam adotar ações 

prioritariamente para comunidades em que as empresas atuam, sobretudo para 

jovens de baixa renda, e também tendem a não abranger os desafios impostos 

pelas relações em cadeias produtivas. 

Assim, a maior parte das empresas permanece fazendo negócios como de 

costume (business as usual). Ou seja, implementando ações voltadas aos seus 

colaboradores ou fornecedores diretos e, por meio do investimento social, para 
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comunidades selecionadas e por prazo determinado. Mulheres migrantes ao 

longo da cadeia produtiva permanecem um público distante, a despeito de 

exercerem um papel fundamental no setor.  

Diante de todo o exposto, é fundamental que o empoderamento das mulheres 

migrantes ao longo da cadeia de valor seja acompanhado de uma maior 

articulação entre o poder público e as empresas, por meio do endereçamento 

de ações coordenadas conjuntas entre ambos os atores. O foco deve ser, de 

fato, nos desafios preponderantes para o respeito e proteção aos direitos das 

trabalhadoras nos elos mais distantes da cadeia, no qual se concentra o público 

em situação de maior vulnerabilidade, as mulheres migrantes. Nesse sentido, o 

poder público e as empresas podem somar esforços para incentivar mudanças 

positivas e criar oportunidades para o fomento da resiliência e inclusão 

produtiva, partindo de estratégias pensadas e dialogadas junto às 

trabalhadoras, a fim de endereçar medidas mais eficientes para o enfrentamento 

dos desafios levantados, bem como mais coerentes com a realidade vivenciada 

por essas mulheres. 
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ANEXOS 
ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÕES 

Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares 

Código Descrição 

7531 Alfaiates, modistas, chapeleiros e peleteiros 

7532 Trabalhadores qualificados da preparação da confecção de roupas 

7533 Costureiros, bordadeiros e afins 

8151 Operadores de máquinas de preparação de fibras, fiação e bobinamento de fios 

8152 Operadores de teares e outras máquinas de tecelagem 

8153 Operadores de máquinas de costura 

8154 Operadores de máquinas de branqueamento, tingimento e limpeza de tecidos 

8157 Operadores de máquinas de lavar, tingir e passar roupas 

8159 
Operadores de máquinas para fabricar produtos têxteis e artigos de couro e pele não classificados 
anteriormente 

        

Classificação Brasileira de Ocupações 

Código Descrição 

763210 Costureiro na confecção em série 

763320 Operador de máquina de costura de acabamento 

763120 Riscador de roupas 

763105 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 

761360 Passamaneiro a máquina 

761354 Operador de máquina de cordoalha 

761230 Operador de filatório 

763125 Ajudante de confecção 

761330 Tecelão de malhas (máquina circular) 

763215 Costureiro, a máquina na confecção em série 
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763305 Arrematadeira 

761327 Tecelão de malhas, a máquina 

763110 Cortador de roupas 

311710 Colorista têxtil 

761435 Operador de rameuse 

760105 Contramestre de acabamento (indústria têxtil) 

761430 Operador de máquina de lavar fios e tecidos 

761410 Estampador de tecido 

761339 Tecelão de meias (máquina circular) 

761005 Operador polivalente da indústria têxtil 

763325 Passadeira de peças confeccionadas 

761415 Operador de calandras (tecidos) 

761250 Operador de passador (fiação) 

761309 Tecelão (tear automático) 

763115 Enfestador de roupas 

760120 Contramestre de tecelagem (indústria têxtil) 

761363 Remetedor de fios 

763010 Costureira de peças sob encomenda 

761312 Tecelão (tear jacquard) 

761357 Operador de urdideira 

761815 Revisor de tecidos acabados 

760115 Contramestre de malharia (indústria têxtil) 

760125 Mestre (indústria têxtil e de confecções) 

763315 Marcador de peças confeccionadas para bordar 

761333 Tecelão de malhas (máquina retilínea) 

760110 Contramestre de fiação (indústria têxtil) 

763310 Bordador, à máquina 

761321 Tecelão (tear mecânico liso) 

768130 Crocheteiro, a mão 

761405 Alvejador (tecidos) 

761225 Operador de conicaleira 

768105 Tecelão (tear manual) 

311625 Técnico têxtil de tecelagem 

761303 Tecelão (redes) 

761351 Operador de espuladeira 

763005 Alfaiate 

318420 Desenhista técnico (indústria têxtil) 

763015 Costureira de reparação de roupas 

761336 Tecelão de meias, a máquina 

760305 Encarregado de corte na confecção do vestuário 

761425 Operador de impermeabilizador de tecidos 

761260 Operador de retorcedeira 
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761810 Revisor de fios (produção têxtil) 

761820 Revisor de tecidos crus 

768205 Bordador, a mão 

761805 Inspetor de estamparia (produção têxtil) 

760310 Encarregado de costura na confecção do vestuário 

761306 Tecelão (rendas e bordados) 

761105 Classificador de fibras têxteis 

763020 Costureiro de roupa de couro e pele 

761220 Operador de cardas 

761345 Tecelão de tapetes, a máquina 

761205 Operador de abertura (fiação) 

311720 Preparador de tintas (fábrica de tecidos) 

311605 Técnico têxtil 

761420 Operador de chamuscadeira de tecidos 

761348 Operador de engomadeira de urdume 

761324 Tecelão (tear mecânico, exceto jacquard) 

768115 Tricoteiro, à mão 

319110 Técnico em confecções do vestuário 

761315 Tecelão (tear mecânico de maquineta) 

768210 Cerzidor 

311615 Técnico têxtil de fiação 

311610 Técnico têxtil (tratamentos químicos) 

761342 Tecelão de meias (máquina retilínea) 

761215 Operador de bobinadeira 

761235 Operador de laminadeira e reunideira 

761240 Operador de maçaroqueira 

311620 Técnico têxtil de malharia 

761245 Operador de open-end 

761210 Operador de binadeira 

761110 Lavador de lã 

761318 Tecelão (tear mecânico de xadrez) 

761255 Operador de penteadeira 

 

ANEXO II - ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTAS COM 

PESSOAS DA SOCIEDADE CIVIL E GOVERNO 

Identificação e questões relacionadas a sua atuação 



         

 122 

1. Em qual organização você atua e qual o seu cargo? Quais atividades você 

desenvolve?  

2. Como a organização que você trabalha atua para a promoção de melhores 

condições de trabalho no setor do vestuário?  

 

Percepção sobre as condições de trabalho, papel das mulheres costureiras e 

rede de migração na cadeia da moda 

1. Quais são as principais dificuldades e abusos aos direitos na confecção 

de vestuário no Brasil, sobretudo para mulheres costureiras? E para 

imigrantes? 

2. Como você vê as condições de trabalho na confecção de vestuário no 

Brasil? (remuneração, jornada de trabalho, intervalos intrajornada, 

alimentação, condições sanitárias etc) 

3. Quais são as principais atividades exercidas pelas mulheres na cadeia da 

moda? Em sua percepção, por que há a concentração de mulheres em elos 

específicos da cadeia? 

4. Você vê oportunidades para o trabalho ser realizado seguindo o modelo 

do cooperativismo? Se sim, como? 

5. Como você vê o papel das associações de costureiras na proteção dessas 

mulheres? O que poderia ser feito além do que já é feito? 

6. Qual é o impacto da rede de migração no funcionamento da confecção de 

vestuário? Como é esse fluxo, em especial de mulheres? Houve 

mudanças no fluxo migratório em razão da pandemia? 

7. Na sua opinião, como o poder público atua no enfrentamento das 

dificuldades mencionadas? O que poderia ser feito além do que já é feito? 

 

Percepção sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 
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1. A dinâmica de trabalho na organização mudou em decorrência da 

pandemia? Se sim, como?  

2. Em sua visão, quais são os principais impactos econômicos e sociais da 

pandemia da Covid-19 na cadeia da moda, especialmente para as 

mulheres costureiras e migrantes? 

3. Que você tenha conhecimento, quais foram as principais medidas 

adotadas para superar esses desafios tanto pelo poder público quanto 

pelo setor privado? E por sua organização? 

4. Você acredita que as medidas adotadas foram suficientes para lidar com 

os efeitos da pandemia? Se não, o que poderia ter sido feito e por que não 

foi?  

 

Percepções sobre inclusão produtiva de mulheres costureiras no setor do 

vestuário 

1. Na sua percepção, como geralmente ocorrem os processos de 

contratação na confecção de vestuário? Como os trabalhadores são 

inseridos na indústria? (canais de divulgação de vagas etc) 

2. Em sua visão, quais medidas poderiam ser adotadas para melhor inserir 

os trabalhadores no mercado de trabalho? E para garantir melhores 

condições de trabalho?  

3. Nesse contexto, qual é a importância das capacitações e formações na 

cadeia da moda? Qual deveria ser o foco dessas atividades formativas? 

4. Quais são os desafios que os vínculos informais de trabalho impõem aos 

direitos dos trabalhadores da confecção de vestuário? Como superá-los? 

5. Você acha que as condições de trabalho ofertadas (remuneração, 

benefícios etc) às costureiras são condizentes com o trabalho realizado? 
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6. Você conhece iniciativas de empresas voltadas para o aumento da 

empregabilidade e a melhoria das condições de trabalho? E 

especificamente para mulheres costureiras e migrantes? Tais medidas 

ultrapassam a contração direta ou primeiro elo da cadeia de valor? O que 

poderia ser feito além do que já é feito? 

7. Quais medidas você acredita que sejam importantes de serem adotadas, 

tanto pelo Poder Público quanto pelas empresas da confecção de 

vestuário, para melhor incluir e valorizar as costureiras nesse setor ao 

longo de toda a cadeia de valor? 

8. Quais iniciativas públicas e/ou privadas contribuíram para assegurar a 

proteção integral da mulher (considerando questões como maternidade, 

dupla jornada de trabalho, cuidado com os filhos, falta de infraestrutura 

nos locais de moradia etc.)? 

 

ANEXO III - ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DA RODA DE CONVERSA COM 

COORDENADORAS DAS RODAS DE CONVERSA COM COSTUREIRAS DO 

CAMI 

Percepção sobre as condições de trabalho, papel das mulheres costureiras e 

rede de migração na confecção de vestuário 

 

1. Qual é o perfil das mulheres que participam das rodas de conversa? 

Geralmente, como chegam ao Brasil para trabalhar como costureiras? 

Como entram na indústria da moda? (como é feita a divulgação das vagas 

de costureira, quem as convida etc) 

2. Como é feito o trabalho? Geralmente fazem sozinha ou com outras 

pessoas? Como elas relatam que são as condições de trabalho? (jornada 
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de trabalho, intervalos intrajornada, alimentação, condições sanitárias 

etc) 

3. Pela sua experiência, quais são os desafios do dia a dia, principalmente 

para mulheres costureiras e migrantes, seja em relação ao trabalho em si 

ou em relação a outros fatores que podem interferir no trabalho 

desenvolvido, como por exemplo os cuidados dos filhos e das atividades 

domésticas?  

4. Na sua opinião, o que pode melhorar as condições de trabalho (cotidiano 

de trabalho, dinâmica, modo e fluxo de produção etc)?   

 

Percepção sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 

 

1. Quais os impactos que a pandemia da Covid-19 trouxe para cotidiano 

delas? 

 

Percepções sobre inclusão produtiva de costureiras no setor do vestuário 

1. Você sente que é importante ter capacitações e formações (técnicas de 

costura, ferramentas de gestão etc.) para se inserir na cadeia da moda? 

As mulheres têm acesso a isso?  

 

ANEXO IV - RESUMO POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 

MAPEADAS  

Programa Tem Saída Programa desenvolvido pela SMDET, 
em parceria com o MPE-SP, DPE-SP, 
ONU Mulheres e OAB-SP, para 
promoção da autonomia financeira e 
empregabilidade de mulheres vítimas de 
violência 
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Programa Mãos e Mentes Paulistanas - 
Programa de Artesanato e 
Manualidades 

Programa desenvolvido pela SMDET 
com o objetivo de melhorar a atividade 
econômica e social empreendedores 
artesanais e manualistas paulistanos 

Acessuas Trabalho Programa da SEDS-SP que promove 
ações voltadas para a garantia de 
direitos e cidadania das pessoas em 
situação de vulnerabilidade e/ou risco 
social a partir do acesso a serviços e da 
inclusão no mercado de trabalho 

Programa Caminhando Juntos Curso oferecido pelo Governo Federal, 
em parceria com a OIM e o SENAI, 
voltado para imigrantes com 
informações sobre documentação, 
possibilidades de formação e 
aperfeiçoamento, desenvolvimento de 
competências pessoais, elaboração de 
currículos e processos seletivos, além de 
empreendedorismo e geração de renda. 

Programa Fashion Sampa Programa desenvolvido pela SMDET, 
em parceria com o Instituto Nacional de 
Moda e Design e o SPFW, para fomentar 
o setor da moda, gerar oportunidades de 
trabalho, emprego e renda, promover 
qualificação profissional, apoiar o 
empreendedorismo e fomentar a 
competitividade do setor. 

Selo Paulista de Diversidade Programa da SEDE para certificar 
organizações privadas e sociedade civil 
que tenham políticas de inserção e 
diversidade. 

Impulsiona SP Política da SEDS e SEDE para inserção 
no mercado de trabalho, através da 
formalização, empreendedorismo e 
Economia Solidária, visando a 
autonomia financeira dos trabalhadores. 
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Programa Costurando Pela Vida Programa da SMDET para contratação 
de costureiras e cooperativas para o 
fornecimento de máscaras, bem como 
para participar de capacitações de moda 
e costura. 

Trabalho decente Programa da SEDE que promove 
encontros e capacitações para jovens, 
representantes sindicais, patronais, 
gestores públicos e trabalhadores no 
geral sobre promoção do trabalho 
decente. 

Programa Pró-Equidade Programa federal do MMFDH, destinado 
a instituições públicas e privadas de 
médio e grande porte, para promover a 
igualdade entre homens e mulheres no 
mercado formal do trabalho. As 
empresas que executam ações 
igualitárias de forma satisfatória 
recebem o "Selo Pró-Equidade" 

Programa Moda e Costura Política da SMDET, em parceria com a 
Fundação Paulistana de Educação, 
Tecnologia e Cultura para oferta de 
capacitação sobre corte e costura, 
modelagem, sociedade e cidadania e 
visão empreendedora 

Bancarização de imigrantes Política da SMDHC para que os bancos 
prestem atendimento especializado à 
população migrante para abertura de 
contas e crédito. 

Portas Abertas: Português para 
Imigrantes 

Programa da SMDHC em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo (SME) para oferecer curso de 
português gratuito, contínuo e 
permanente para alunos imigrantes na 
Rede de Municipal de Ensino, suas 
famílias e comunidades 
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Mapeamento de cursos de Português 
para Imigrantes 

SMDHC mapeia cursos de português 
oferecidos pela sociedade civil. 

Minha chance Programa da SEDE que oferece cursos 
de qualificação profissional conforme as 
demandas das empresas e do mercado 
de trabalho.  

Programa Horizontes O Programa Horizontes busca à 
capacitação para o empreendedorismo e 
aumento da qualificação dos jovens para 
criação e manutenção de negócios 
próprios, criação de oportunidades de 
emprego e geração de renda, 
proporcionando acesso gratuito a aulas 
sobre empreendedorismo 

São Paulo Criativo Programa da SEDE que atua na 
qualificação e formação profissional com 
foco no desenvolvimento da criatividade 
de forma inovadora e empreendedora, 
nas áreas de moda, design, artes, 
gastronomia e marketing digital. 

Via Rápida Programa da SEDE que oferece cursos 
gratuitos (100h) de qualificação 
profissional para jovens e adultos. 

Bolsa Trabalho Programa da SEDE que oferece 
ocupação, renda e qualificação 
profissional para a população 
desempregada 

Empreenda Mulher Programa da SEDE, em parceria com 
SEBRAE e Aliança Empreendedora, que 
oferece vagas gratuitas em cursos de 
qualificação em empreendedorismo e 
libera microcrédito pelo Banco do Povo. 

Prospera Família Política da SEDS, voltada à responsáveis 
de famílias monoparentais com renda 
familiar de até R$ 89,00 por pessoa, 
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baseado em quatro eixos: tutoria, projeto 
de vida, capacitações e incentivo 
financeiro. 

Centro de Referência e Atendimento 
para Imigrantes (CRAI) 

Política da SMDHC, em parceria com o 
Serviço Franciscano de Solidariedade 
(Sefras), que oferece atendimento 
especializado a imigrantes, promove 
capacitações, organiza a demanda de 
cursos de português, entre outras ações.. 

Projeto Piloto Qualifica Mulher Política do MMFDH voltado a mulheres 
em situação de vulnerabilidade social, 
que oferece qualificação e capacitação 
profissional, capacitação para o 
empreendedorismo, incentivo ao 
microcrédito, criação de redes para 
oferta de empregos, entre outras ações. 

Estratégia Nacional de Qualificação Política do Ministério da Economia que 
propõe um sistema de vouchers 
empresariais para qualificação 
profissional, realiza contratos de 
qualificação profissional por 
performance e fomenta a utilização, pelo 
Poder Público, de metodologias de 
captação dinâmica da real demanda do 
setor produtivo por qualificação 
profissional 

Programa Escola do Trabalhador Programa do Ministério da Economia 
que, por meio de uma plataforma de 
ensino a distância, capacita jovens e 
adultos em habilidades digitais com foco 
no aumento da empregabilidade. 

Centros de Cidadania da Mulher Iniciativa da SMDHC, na qual mulheres 
têm acesso a espaços de qualificação e 
formação em cidadania, nos quais 
podem se organizar e defender seus 
direitos sociais, econômicos e culturais. 
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Casa de Passagem Política pública da SEDS, a qual oferece 
acolhimento temporário para imigrantes 
e refugiados, os quais recebem 
orientação profissional e jurídica, 
participam de oficinas de idioma, contam 
com auxílio para inclusão produtiva e 
encaminhamento para a rede de 
políticas públicas. 

Projeto Mulher, Viver sem Violência Programa do Governo Federal que 
integra e amplia os serviços públicos 
existentes voltados as mulheres em 
situação de violência, mediante a 
articulação dos atendimentos 
especializados no âmbito da saúde, da 
justiça, da segurança pública, da rede 
socioassistencial e da promoção da 
autonomia financeira. 

Plano Progredir Projeto do Governo Federal que tem 
como objetivos a inserção de pessoas de 
baixa renda, inscritas no cadastro único 
no mercado de trabalho, a qualificação 
profissional e a promoção do 
empreendedorismo. Possui um 
aplicativo voltado às pessoas inscritas 
no Cadastro Único (CadÚnico) com 
vagas de emprego, cursos de 
qualificação, área para elaboração de 
currículo e possibilidades de 
microcrédito. 

(FAT) Seguro desemprego  Programa do Ministério do Trabalho que 
além de fornecer o seguro desemprego, 
promove a intermediação de mão de 
obra buscando recolocar o trabalhador 
no mercado de trabalho de forma ágil e 
a qualificação e requalificação 
profissional (por meio do Qualifica 
Brasil)  
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Programa Nacional de Geração de 
Renda e Trabalho (PROGER) 

Programa do Ministério da Economia 
que tem como objetivo o combate ao 
desemprego por meio de financiamentos 
focados em empreendimentos de menor 
porte em vários setores da economia, 
com destaque para o de turismo, 
exportação e inovação tecnológica, 
promovendo a concessão de crédito com 
encargos reduzidos e prazos 
compatíveis com as possibilidades de 
retorno.  
 

Pograma Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC) 

Programa do Ministério da Educação em 
parceria com instituições educacionais 
que busca ampliar a oferta de cursos de 
Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT), por meio de programas, projetos e 
ações de assistencia técnica e financiera.  
 
 
 
 
 

Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens (PROJOVEM) 

Programa do Ministério da Educação, 
voltada para jovens entre 18 e 29 anos, 
que visa reintegrá-los ao processo 
educacional, elevar a escolaridade, 
promover a formação cidadã e 
qualificação profissional por meio de 
curso com duração de dezoito meses, ao 
longo do qual é concedido um auxílio 
financeiro mensal para os jovens 
atendidos no valor de R$ 100,00, 
condicionado à 75% de presença. 

Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado (PNMPO) 

Programa do Ministério da Economia 
voltado tanto para pessoas naturais 
quanto para pessoas jurídicas 
empreendedoras de atividades 
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produtivas urbanas e rurais com renda 
ou receita bruta anual de até R$360 mil, 
criado com o objetivo principal de 
estimular a geração de trabalho e renda 
para esse público, mediante a 
disponibilização de fontes específicas de 
financiamento ao microcrédito produtivo 
orientado. Posteriormente, as ações 
foram ampliadas para abarcar também 
ações voltadas à bancarização, 
microcrédito e cooperativismo de 
crédito.  

Programa Aprendizagem 4.0  Programa do Ministério da Economia, em 
parceria com o SENAI, que busca formar 
futura mão de obra para a indústria, 
focando na oferta de aprendizagem em 
formato digital e mais agil e no 
desenvolvimento de competencias 
socioemocionais consideradas 
fundamentais para o mundo do trabalho 
atual. O Programa combina 
modalidades de educação a distância 
(EAD) com presencial, abarcando 
inicialmente duas áreas de 
conhecimento: metalmecânica e 
tecnologia da informação.  

 

 

 

 

 
 
 

 


