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RESUMO 

 

 

Esta tese tem como objetivo analisar a organização do trabalho e a identidade dos/as 

trabalhadores/as ocupados/as em estabelecimentos do Polo de confecção da região da Rua 44, 

em Goiânia-GO. O trabalho no Polo envolve a imbricação entre produção e comercialização. 

Diante de tal particularidade investigou-se as atividades e os processos laborais envolvidos no 

trabalho no Polo, questionando a organização, as relações e a configuração do trabalho, a 

posição de homens e mulheres na ocupação e a construção da identidade profissional. A 

metodologia que ampara a pesquisa consiste na triangulação de fontes e métodos, abrangendo 

a abordagem quantitativa de dados secundários (PNAD, Censo e RAIS) e dados primários 

(surveys nos estabelecimentos) e a abordagem qualitativa de dados primários (entrevistas 

semiestruturadas). A análise da organização do trabalho permitiu identificar que a maioria 

dos/as proprietários/as fabricam as mercadorias em suas facções localizadas em domicílio 

com a ajuda da família. Contudo, há uma nítida divisão sexual do trabalho no processo 

produtivo: as mulheres exercem as etapas mais simples e manuais; os homens exercem as 

atividades mais valorizadas e com algum recurso tecnológico. No comércio, as mulheres 

exercem a função de vendas; se proprietárias, exercem também a função de gestoras do 

estabelecimento. Os homens exercem predominantemente a função de gestores, a maioria 

contrata mulheres para a função de vendas. A qualificação, a escolaridade e a remuneração 

das mulheres são inferiores à dos homens. Sobre as condições de trabalho no Polo, o espaço 

laboral é pequeno e apertado, os/s trabalhadores/as não têm horário para as refeições nem 

intervalo para descanso. Independentemente da posição ocupada, as mulheres conciliam 

trabalho produtivo com trabalho reprodutivo. Assim, a jornada de trabalho para a maioria das 

mulheres é dupla, para as mulheres fabricantes é tripla. O uso de tecnologia é baixo nas duas 

atividades: produção e comercialização. Nas relações de trabalho, constatou-se que a metade 

dos/as trabalhadores/as apresenta vínculo de trabalho desprotegido, ou seja, informal; a 

maioria são mulheres. A informalidade abrange também a atividade econômica e os 

terceirizados. Quanto ao trabalho no Polo, foi possível constatar que este se configura em 

torno das novas formas de organização do trabalho, tendo na informalidade e na precarização 

suas principais características. Sobre a posição na ocupação, verificou-se que a maioria das 

mulheres ocupa os postos de execução, de menor qualificação e baixa remuneração. Embora 

homens e mulheres ocupem postos de comando do negócio, os homens são mais qualificados 

e melhor remunerados que as mulheres. Sobre o reconhecimento social, constatou-se que 

praticamente todos/as os/as trabalhadores/as atribuem um significado positivo ao trabalho, 

gostam do que fazem e estão satisfeitos, o que inclui os/as trabalhadores/as inseridos/as em 

formas precárias de trabalho. O reconhecimento positivo abrange também o modo como 

eles/as acham que o trabalho é percebido pela família, parentes e amigos. Assim, este estudo 

permite sustentar a seguinte tese: ainda que a organização do trabalho no Polo de confecção 

tenha sido atingida pelas transformações ocorridas no mundo do trabalho e se reconfigurado 

através de trabalho flexível e precário, este possibilita a construção de uma identidade positiva 

vinculada ao trabalho no setor.  

 

Palavras chave: trabalho; confecção; gênero; identidade; Brasil; Goiânia.  

  



 

ABSTRACT 

 

This thesis proposes to analyze the organization of work and the identity of the workers employed in 

establishments in the polo area of Rua 44, in Goiânia, GO. Working at the Pole involves the 

imbrication between production and commercialization. In view of this particularity, the activities and 

labor processes involved in the work in the Pole were investigated, questioning the organization, 

relationships and configuration of work, the position of men and women in the occupation and the 

construction of professional identity. The methodology that supported the research consists of 

triangulation of sources and methods, covering the quantitative approach of secondary data (PNAD, 

Census and RAIS) and primary data (surveys conducted at the Pole) and the qualitative approach of 

primary data (semi-structured interviews). This analysis of the organization of the work allowed to 

identify that the majority of owners manufacture their goods in factions at home with the help of the 

family. However, there is a clearly sexual division of labor in the productive process: women carry out 

the simplest and most manual steps; the men perform the most valued activities and with some 

technological resource. In the business venue, women perform the sales function; if they are owners, 

they also perform the function of managers of the establishment. Men are predominantly managerial 

and most hire women for the sales function. Women's qualifications, schooling and remuneration are 

lower than men’s. As for the working conditions in the Pole, the work space is small and tight, the 

workers do not have schedule for meals or a rest break. Regardless of the position occupied, women 

combine productive work with reproductive work. Thus, the working hours for most women is double, 

for female manufacturers it is triple. The use of technology is low in the two activities: production and 

marketing. In labor relations, it was found that half of the workers have an unprotected, or informal, 

work link; the majority are women. Informality also encompasses economic activity and its 

outsourcers. About the work in the Pole, it was possible to verify that it is based around the new forms 

of organization of the work, having in the informality and the precariousness its main characteristics. 

Regarding the position in the occupation, it was verified that the majority of the women occupy the 

offices of execution, of less qualification and low remuneration. Although men and women occupy 

business command posts, men are more skilled and better paid than women. Concerning social 

recognition, it has been found that practically all workers give a positive meaning to work, they like 

what they do and are satisfied, which includes workers in precarious forms of work. Positive 

recognition also covers the way they think work is perceived by family, friends, and others. Thus, this 

study supports the following thesis: even though the organization of the work in the Pole of clothing 

making has been affected by changes in the world of work and has been reconfigured through flexible 

and precarious work, it allows the construction of a positive identity linked to the work in the sector. 

 

 

Keywords: work; confection; genre; identity; Brazil; Goiânia. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo desta tese é o trabalho no setor de confecção e a construção de uma 

identidade profissional. O locus da pesquisa é o Polo de confecção da região da Rua 44, no 

setor Norte Ferroviário, em Goiânia-GO. O referido Polo se caracteriza como um centro de 

comércio popular (CCP)1 especializado em confecção, constituído por um aglomerado de 

estabelecimentos2 que realizam a comercialização de artigos do vestuário e acessórios, 

predominantemente de produção própria, a maioria às margens da regulamentação.  

 Mesmo sendo um universo de pesquisa local, o referido Polo apresenta nexos com a 

dinâmica da acumulação flexível, entre dinâmicas capitalistas e não capitalistas conectadas a 

dinâmicas mais amplas, nacionais e mundiais. Essa conexão é fruto das transformações no 

mundo do trabalho a partir da década de 1990, período em que se deu a intensificação da 

globalização e do avanço do capitalismo para as diversas regiões do planeta, constituindo um 

novo padrão de acumulação do capital, que tem como base a flexibilização do trabalho. 

Desde então, mudanças vultosas têm sido realizadas no âmbito do trabalho, dentre as 

quais se destacam a desregulamentação do mercado de trabalho e a flexibilização da relação 

salarial. Tais mudanças culminaram na reconfiguração do trabalho por intermédio de 

contratos flexíveis em nível mundial, bem como no surgimento de novas ocupações3 e a 

reorganização de outras.  

O padrão de acumulação flexível fez emergir outros padrões competitivos, dando 

origem a novas formas de organização do trabalho e de atividades comerciais, exigindo, 

portanto, outras interpretações a partir da nova dinâmica e das novas formas de reprodução do 

capital. 

As mudanças impactaram todos os setores econômicos, e, de forma específica, o setor 

têxtil e de confecção, levando-o a um processo de reestruturação intensiva, marcada pela 

flexibilização da produção e do trabalho, resultando na criação e na recriação de antigas e 

novas formas de organização do trabalho no setor.  

Todavia, à medida que as novas formas de trabalho foram sendo inseridas e adaptadas 

                                                           
1 Os centros de comércio popular se referem a centros de compras abertos ou fechados, localizados em áreas 

onde há grande concentração de atividades comerciais, podendo ser feiras livres, mercados, galerias de lojas, 

shopping center tradicional e shopping center popular, tendo como principal característica o baixo preço das 

mercadorias, destinadas, sobretudo, às classes de menor poder aquisitivo (C, D e E). Conforme a classificação de 

shopping center realizada pela ABRASCE, os shoppings atacadistas de confecções se aproximam do que ela 

classifica como outlet center, ou seja, um shopping que é constituído por lojas que comercializam os produtos 

diretamente de suas indústrias (confecção ou facção). 
2 Os estabelecimentos são no formato de box e “loja”. 
3 Ocupação compreende toda atividade que proporciona sustento (Singer, 2003). 
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ao setor têxtil e de confecção em seu processo de reestruturação, os índices de desemprego e 

subemprego se elevaram, ao mesmo tempo em que se verificava o crescente aumento de 

micro e pequenas empresas, do trabalho terceirizado e do trabalho informal, corolário do novo 

padrão de acumulação vigente. 

Nesse contexto, o processo de expansão do setor foi acompanhado pela precarização 

das relações de trabalho e pelo aumento da informalidade. O trabalho informal, embora não 

seja um fenômeno novo, sobretudo em países de economia menos desenvolvida, passou a ser 

considerado como trabalho flexível, tendo como uma de suas formas de expressão o trabalho 

por conta própria e empregado/a sem registro em carteira de trabalho, ambos sem acesso aos 

diretos sociais.  

Entre os segmentos do setor têxtil, o mais atingido pela precariedade e informalidade 

tem sido o de confecção e comércio. A explicação para isto está no fato de esses setores 

apresentarem algumas características, a saber: um expressivo número de empresas; 

fragmentação do processo produtivo; baixa barreira de entrada no mercado; reduzida 

fiscalização por parte dos órgãos responsáveis; e, mais recentemente, da intervenção dos 

poderes públicos municipais na organização de espaços para o comércio, a exemplo dos 

centros de compras especializados em confecção.  

O surgimento dos centros de compras remonta da tentativa do poder público municipal 

em buscar formas de organizar e regulamentar a atividade dos camelôs e vendedores 

ambulantes4. Atualmente, grandes grupos empresariais têm investido neste tipo de 

empreendimento, construindo grandes centros de compras para posterior aluguel de espaços 

para o comércio local, cujo objetivo é a reprodução do capital.  

Entretanto, a inserção dos/as trabalhadores/as do segmento de confecção nesses 

espaços não se restringe apenas a camelôs e ambulantes. Isto porque, com a redução do 

emprego nos anos de 1990, houve uma massiva entrada de trabalhadores/as do mercado 

formal em atividades informais, se conformando na perspectiva de uma “nova informalidade”.  

Essa nova realidade foi evidenciada nas primeiras visitas de exploração do campo. 

Através de conversas informais, alguns/as trabalhadores/as revelaram trajetórias que 

envolviam o mercado formal e o mercado informal de trabalho (vendedor/a, secretária, 

assistente administrativo, costureira, doméstica, etc.) e de profissões regulamentadas, algumas 

de prestígio nacional (contador, advogado, administrador). 

                                                           
4 Durães (2011, p. 64) distingue esses trabalhadores da seguinte forma: camelôs, de barracas, bancas, boxes, ou 

tabuleiros, de ponto fixo ou não; ambulantes, aqueles que vivem a perambular de um canto a outro da cidade ou 

se locomovendo dentro de ônibus, trens. 
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O trabalho no Polo, por ter origem no trabalho de camelô e ambulantes da Feira 

Hippie5 (produção realizada em facção domiciliar) não vivenciou de forma direta o processo 

de reestruturação produtiva. Contudo, à medida que o Polo foi se desenvolvendo emergiram 

novas atividades comerciais e estratégias empresariais, passando a utilizar-se de formas 

flexíveis de trabalho cada vez mais voltadas para a acumulação do capital. 

Assim, na atualidade, o trabalho no Polo constitui-se de diversas modalidades de 

trabalho flexível: na atividade de produção, o trabalho subcontratado e informal; na atividade 

de comercialização, o trabalho informal. A informalidade atinge tanto as relações de trabalho 

quanto os estabelecimentos (sem registro - CNPJ).  

Entretanto, mesmo o Polo apresentando tais características, este se constitui como uma 

importante atividade econômica para o município. A área geográfica do Polo6 é identificada 

como a área de maior concentração de “lojas” destinadas à comercialização de produtos do 

vestuário em Goiás na atualidade, embora a maioria seja informal.  

Nesse sentido, é imprescindível compreender a realidade do Polo, sobretudo do ponto 

de vista sociológico, uma vez que a região comporta um expressivo número de 

estabelecimentos de grande relevância econômica e social. Ademais, até o momento, não foi 

identificada pesquisa acadêmica de grande porte no local, o que caracteriza a singularidade e a 

originalidade desta pesquisa, a qual poderá contribuir para subsidiar políticas públicas para o 

segmento.  

Cabe destacar também que, embora haja inúmeros estudos e pesquisas sobre o setor de 

confecção, esta tese contém um diferencial: o trabalho no Polo envolve a atividade de 

produção e a atividade de comercialização; essa última pouco discutida nas pesquisas 

acadêmicas no setor. No referido Polo, a maioria dos/as proprietários/as realiza parte da 

produção em uma unidade produtiva instalada no espaço da casa (facção domiciliar) para 

posterior comercialização em seus estabelecimentos próprios. Desse modo, os 

                                                           
5A história da Feira Hippie remonta à década de 1960, quando os hippies expunham suas peças de artesanato no 

Parque Mutirama, sendo transferida para a Praça Universitária, Praça Cívica, Avenida Goiás, e, finalmente, para 

a Praça do Trabalhador – local atual. O setor do vestuário é ponto forte da feira, pessoas de toda parte do país, 

notadamente das regiões norte e nordeste, visitam a feira em caravanas de ônibus para comprar roupas no 

atacado. Os produtos alimentícios são o segundo ponto mais importante da feira. 
6 O Polo de confecção da região da Rua 44, setor Norte Ferroviário, é constituído pela Rua 44 e imediações, 

circunscritas as seguintes áreas: Quadra 163 - Rua 44, R302, Av. Contorno. Quadra 162 - Rua 44 R302, R301, 

Av. Contorno. Quadra 161- Rua 44, R301, R300, Av. Contorno. Quadra 160 - Rua 44, R300, R69, Av. 

Contorno. Quadra 140A - Rua 44, R69, Rua José S. Filho, Av. Contorno. Quadra 141B - Rua 44, Rua José S. 

Filho, Rua 67B, Av. Contorno. Quadra 141ª - Rua 44, Rua 67B, R67A, Av. Contorno. Quadra 165 - Av. 

Contorno, R304, R302, Marginal. Quadra 166- Av. Contorno, R302, R301, Marginal. Quadra 167 - Av. 

Contorno, R301, R300, Marginal. Quadra 168 - Av. Contorno, R300, R69, Marginal. Quadra 169 - Av. 

Contorno, R69, Rua José S. Filho, Marginal. Quadra 170 - Av. Contorno, Rua José S. Filho, R67B, Marginal. 

Quadra 170A - Av. Contorno, R67B, R67A, Marginal.  
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estabelecimentos do Polo podem ser denominados lojas de fábrica, outlet de fábrica, ou 

simplesmente lojas de confecção.  

Diante de tal particularidade, surge a problematização sobre as atividades e processos 

laborais que envolvem a atividade de confecção no Polo, buscando compreender os seguintes 

questionamentos: Como é a organização do trabalho no Polo? Como se constituem as relações 

de trabalho no segmento?  Qual é a configuração de trabalho que predomina no Polo? Qual a 

posição de homens e mulheres na ocupação? Como os/as trabalhadores/as se identificam com 

a ocupação e constroem sua identidade profissional? 

Em busca de respostas, analisa-se a organização do trabalho nos pequenos 

estabelecimentos que comercializam produtos do vestuário na região, cujo propósito é 

compreender os processos de trabalho. Tal compreensão servirá de base para a análise da 

identidade profissional dos/as trabalhadores/as envolvidos/as na ocupação.   

Os sujeitos da pesquisa são os/as proprietários/as e empregados/as7 ocupados/as nos 

estabelecimentos comerciais do Polo, os quais têm como condicionantes sociais sua situação 

enquanto trabalhadores/as em ocupações e espaços marcados pela precariedade e 

informalidade.  

A hipótese aqui levantada é que o trabalho no Polo se organiza em torno do trabalho 

flexível e precário, tendo como elemento central a informalidade nos estabelecimentos e nas 

relações de trabalho (produção e comercialização). Entretanto, o crescimento do segmento, a 

autonomia financeira e a forma como realizam o trabalho possibilitam aos/as trabalhadores/as 

uma identificação positiva com a ocupação. 

A partir de tal suposição, o objetivo central desta tese consiste em analisar a 

organização do trabalho e a construção da identidade profissional dos/as trabalhadores/as 

ocupados/as em estabelecimentos do Polo de confecção na região da Rua 44, em Goiânia-GO. 

Tal análise leva em consideração as relações de gênero.  

Tendo em vista que a análise da organização do trabalho abrange a compreensão dos 

processos de trabalho, das relações e das condições de trabalho, os objetivos específicos 

consistem em:  

 

a) Reconstruir a trajetória do Polo de confecção: origem, desenvolvimento e dinâmica 

                                                           
7  Neste texto, os termos “dono/a do estabelecimento” ou “proprietário/a do estabelecimento” são utilizados para 

designar o/a proprietário/a do negócio e não, necessariamente, o/a dono/a do espaço de comercialização. Isto 

porque muitas vezes o que explora a atividade não é o/a proprietário/a do espaço da venda, mas uma pessoa que 

aluga. Em contrapartida, o termo “empregado/a” é utilizado para designar os/as funcionários/as que trabalham 

para os/as “proprietários/as dos estabelecimentos”, independentemente de ser registrado/a ou não. Foi aplicado o 

mesmo questionário para os dois grupos, com questões específicas para cada um.  
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atual; 

b) Analisar a atuação do poder público e dos grupos empresarias no seu processo de 

desenvolvimento; 

c) Analisar os processos de trabalho dos/as trabalhadores/as ocupados/as nos 

estabelecimentos do Polo; 

d) Investigar as relações e as condições de trabalho vivenciadas pelos/as trabalhadores/as; 

e) Analisar as relações de gênero e a divisão sexual do trabalho; 

f) Caracterizar os/as trabalhadores/as, suas trajetórias ocupacionais e a identidade 

profissional. 

 

Cabe ressaltar algumas considerações sobre o enfoque geral da pesquisa. O foco do 

estudo é analisar a organização do trabalho desenvolvido pelos/as trabalhadores/as do Polo e 

como este se desdobra em práticas de trabalho, vivências, experiências, significados e a 

construção da identidade.  

Não é objetivo de este estudo analisar todo o processo produtivo da cadeia de 

confecção, mas apenas as atividades de produção e comercialização realizada pelos/as 

trabalhadores/as ocupados/as nos estabelecimentos (proprietários/as e empregados/as). Deve-

se salientar ainda que este estudo não pretende se aprofundar na temática do trabalho de 

camelôs e ambulantes, mas apenas situar que a origem histórica do Polo remete a estratégia 

do poder público de organizar o trabalho desses/as trabalhadores/as em centros de compras 

especializados.  

Tal como já exposto, a maioria dos estabelecimentos da região são pontos de 

comercialização dos produtos fabricados pelos/as proprietários/as. As vendas são realizadas 

predominantemente no atacado. A maioria dos estabelecimentos são empresas do setor da 

indústria que atuam também no setor do comércio. Dessa forma, os/as proprietários/as dos 

estabelecimentos são caracterizados/as como fabricantes-lojistas, confeccionistas-

comerciantes. 

Embora seja minoria, há estabelecimentos que atuam apenas no comércio de roupas, 

ou seja, os/as proprietários/as não fabricam, apenas revendem os produtos acabados, 

caracterizando-se como comerciantes-revendedores/as. Quanto aos/as empregados/as, estes/as 

realizam apenas a comercialização dos produtos, caracterizando-se apenas como 

vendedores/as.  

No que se refere à metodologia utilizada nesta pesquisa, esta consiste na combinação 

de diversos métodos e técnicas, tendo em vista alcançar os objetivos aqui propostos. Nesse 
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sentido, a pesquisa faz uso do método quantitativo e do método qualitativo.  A combinação 

dessas duas abordagens denomina-se triangulação de dados8 e consiste no emprego de 

diferentes fontes, em que dados quantitativos de bases governamentais (Censo, PNAD e 

RAIS)9 são articulados com dados qualitativos primários e secundários.  

A abordagem quantitativa envolve dados estatísticos relevantes para a compreensão do 

mundo do trabalho e de segmentos específicos, uma vez que fornece dados das atividades 

econômicas e das características dos/as trabalhadores/as.  Dessa forma, a abordagem 

quantitativa foi utilizada principalmente para levantar informações objetivas sobre o perfil 

socioeconômico dos/as trabalhadores/as, tais como sexo, escolaridade, idade, estado civil, 

remuneração, vínculo de trabalho, jornada de trabalho, dentre outras questões necessárias para 

a concretização dos objetivos desta pesquisa.  

Quanto à abordagem qualitativa, esta permite captar o significado, as crenças, os 

valores e as atitudes presentes nas relações e práticas sociais que não podem ser 

compreendidas por meio de dados quantitativos (MINAYO, 1998). Destarte, a abordagem 

qualitativa foi utilizada para obter informações mais subjetivas, as quais envolvem a 

percepção dos/as trabalhadores/as sobre os processos de trabalho, bem como o significado e o 

reconhecimento destes/as sobre o trabalho/emprego. 

Se por um lado, os dados quantitativos oferecem dados puros, não elucidativos da 

realidade social; por outro, as informações qualitativas se tornam relevantes para elucidar ou 

dar significado aos dados quantitativos. Assim, embora os dois métodos sejam distintos, eles 

“não se opõem, ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia” (MINAYO, 1998, p. 22). Quanto às técnicas 

de coletas de dados e informações, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, o questionário, a 

entrevista e a observação não participante.  

No que tange à problematização do objeto de pesquisa, recorre-se à pesquisa 

                                                           
8 A triangulação de diferentes fontes tem o intuito de contribuir para uma melhor compreensão do objeto de 

estudo, tendo em vista que oferece maiores condições para que o pesquisador capte as concordâncias e as 

divergências entre as observações e as interpretações de um mesmo fenômeno (FLICK, 2004). 
9 A base de dados da RAIS, criada em 1975, integra os registros do Ministério do Trabalho e Emprego, 

realizando o controle sobre as arrecadações das contribuições trabalhistas, bem como da distribuição de 

benefícios previstos na legislação do trabalho. Esses dados se referem a todas as instituições (públicas ou 

privadas) e trabalhadores do mercado de trabalho formal (registrados). O Censo demográfico, criado em 1936, é 

de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e abrange, além das informações 

das instituições (públicas ou privadas) e dos trabalhadores do mercado formal de trabalho, as informações das 

ocupações e dos trabalhadores do mercado informal de trabalho, dentre elas as ocupações realizadas em 

domicílio. De igual forma, a PNAD, criada em 1967, é de responsabilidade do IBGE. Suas informações 

abrangem tanto as características das instituições (públicas ou privadas) e dos trabalhadores no mercado formal 

de trabalho quanto às características das ocupações e trabalhadores do mercado informal e dos domicílios; se 

distingue do Censo apenas na metodologia aplicada e por ser um programa de pesquisa contínua. A abrangência 

dos três órgãos é a nível nacional.  
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bibliográfica a fim de compor um corpus teórico que abranja as mudanças engendradas pela 

reestruturação produtiva e a reconfiguração do trabalho. Esse levantamento ajudará na análise 

e compreensão do objeto deste estudo, a organização do trabalho no Polo de confecção da 

região da Rua 44 e o processo de construção identitária dos/as trabalhadores/as pelo prisma de 

gênero.  

O trabalho no Polo passou por mudanças significativas nas últimas décadas. O 

trabalho por conta própria, exercido nas ruas, é agora exercido nas microempresas da região. 

A atividade, antes de sobrevivência, vem paulatinamente se voltando para a acumulação do 

capital. Essas mudanças têm impactos significativos na identidade profissional. Assim, 

discutir sobre as transformações no trabalho e no setor de confecção ajuda a compreender a 

organização do trabalho no Polo e a construção de uma identidade laboral vinculadas ao setor. 

Sobre os instrumentos de coleta dos dados quantitativos primários, foi utilizado um 

survey, tendo como informantes proprietários/as e empregados/as ocupados/as nos 

estabelecimentos do Polo, cujo objetivo foi construir o perfil socioeconômico e investigar 

questões mais objetivas, tais como os processos de trabalho, a divisão sexual do trabalho 

produtivo e reprodutivo, dentre outras questões.  

As perguntas do survey foram direcionadas a três perfis de trabalhadores/as: 

empregados/as, proprietários/as fabricantes, proprietários/as revendedores/as. Essa 

segmentação visou obter informações específicas sobre a atividade de venda, produção e 

revenda. A aplicação dos surveys ocorreu no período compreendido entre setembro de 2015 a 

janeiro de 2016.  

Vale destacar as dificuldades nessa etapa da pesquisa. Muitos/as trabalhadores/as dos 

estabelecimentos visitados, desconfiados/as, não quiseram pegar o questionário, com medo de 

expor as informações, ainda mais por escrito, o que levou muitos/as deles/as a não quererem 

falar comigo, alegando que estavam ocupados/as, que tinham muito serviço a fazer. Outros/as 

não viram importância na realização da pesquisa, questionando sua serventia e benefícios 

individuais. Com muita dificuldade e insistência, consegui entregar 723 questionários. O 

retorno aos estabelecimentos para o recolhimento do questionário foi uma decepção: muitas 

pessoas se esqueceram de responder, outras disseram que não iam responder, outras 

entregaram em branco. Pensei que não seria possível realizar a pesquisa.  

Passado o susto, a tristeza e o cansaço, retornei ao campo novamente, em janeiro de 

2016. Desta vez, conversando mais demoradamente com os/as trabalhadores/as, detalhando o 

assunto e explicando que as informações não se referiam a valores de venda, preço das 

mercadorias, pagamento de impostos e outras coisas particulares e/ou sigilosas. Destaquei que 
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a identidade deles/as não seria revelada e que poderiam deixar em branco as perguntas que 

os/as incomodassem; sensibilizei-os também para o fato de ser professora e que a pesquisa era 

importante para meu trabalho. Entreguei os questionários apenas para as pessoas que realizei 

um contato mais próximo. No final, consegui que respondessem 240 questionários.  

Apesar das dificuldades, o período de entrega e recebimento dos questionários nos 

estabelecimentos serviu de um laboratório de observação. Esse tempo me permitiu observar o 

cotidiano de trabalho dos/as trabalhadores/as, suas práticas, seus costumes, as amizades. 

Foram desenvolvidos também diálogos informais com os/as trabalhadores/as, os quais 

permitiram compreender questões não contempladas no questionário.  

Quanto aos instrumentos de coleta de informações qualitativas, foram utilizadas a 

entrevista semiestruturada e a entrevista narrativa.  O conteúdo das entrevistas abrangeu as 

principais atividades desenvolvidas pelos/as trabalhadores/as (produção e comercialização) e 

buscou, além de complementar os dados obtidos no survey, captar as subjetividades 

relacionadas ao trabalho.   

No que tange à entrevista semiestruturada10, buscou-se destacar as imagens 

reproduzidas nas falas dos/as entrevistados/as a respeito do universo de trabalho, a concepção 

sobre o trabalho, o sentido que atribuem às atividades e à posição na ocupação, a percepção 

de gênero no segmento.  

Já a entrevista narrativa11foi utilizada com o objetivo de obter relatos das experiências 

de vida e trabalho dos sujeitos da pesquisa. A trajetória biográfica dos/as entrevistados/as 

contempla experiências passadas (formação, experiência anterior e trajetória ocupacional), 

presente (exercício profissional atual e fora dele) e futura (perspectivas relacionadas ao 

trabalho e fora dele).  

No total, foram realizadas 21 entrevistas: 18 entrevistas com trabalhadores/as 

(empregados/as e proprietários/as) dos estabelecimentos de confecção do Polo; duas 

entrevistas com proprietários de galerias e shopping popular; uma entrevista com um 

representante do Sinroupas. 

As entrevistas foram realizadas entre os anos de 2015 e 2017. Os/as entrevistados/as 

dos estabelecimentos foram selecionados/as a partir dos surveys e da disponibilidade para 

                                                           
10 A coleta de dados na entrevista semiestrutura consiste num guia de entrevista com diversas áreas e tópicos, 

cada uma delas introduzida por uma questão aberta e concluída por uma questão confrontativa (FLICK, 2004, p. 

95). 
11 A coleta de dados na entrevista narrativa consiste em pedir ao informante que apresente, na forma de uma 

narrativa, a história de algo que tenha participado e que seja de interesse da pesquisa. A tarefa do entrevistador é 

fazer com que o informante conte a história da área de interesse em questão como uma história consistente de 

todos os eventos relevantes, do início ao fim (FLICK, 2004, p. 110).  
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colaborar com a pesquisa. Os nomes dos/as entrevistados/as foram resguardados por meio de 

nomes fictícios. O número de entrevistas atendeu ao critério de saturação teórica, ou seja, “a 

saturação significa que não está sendo encontrado nenhum dado adicional à pesquisa [...]” 

(FLICK, 2004, p.80).  

Outra técnica que foi bastante utilizada nesta pesquisa foi a observação não 

participante. Essa técnica permite ao pesquisador captar, através da observação, aspectos 

subjetivos e aparentes sem estar em contato direto com os sujeitos da pesquisa. A utilização 

dessa técnica permite ao pesquisador captar os sinais, gestos, expressões ou outro sinal não 

verbal que possa expressar sentimentos subjetivos dos sujeitos no seu cotidiano de trabalho. 

No que tange aos aspectos mais aparentes, essa técnica possibilita observar o espaço de 

trabalho, as instalações, as condições físicas de trabalho e a realização dos processos de 

trabalho na prática. Essa observação foi muito utilizada na fase de exploração do campo e, 

posteriormente, na fase de aplicação do questionário, tal como relatado acima.  

As primeiras incursões ao campo ocorreram no início de abril de 2015. Nessa época, 

visitei diversos estabelecimentos de comercialização de confecção na região da Rua 44. Essas 

visitas tiveram como objetivo explorar o campo de pesquisa e selecionar a amostra. Como a 

prefeitura12 não tinha o cadastro geral dos estabelecimentos de confecção na região, não foi 

possível compor uma amostra probabilística.  

Assim, a seleção da amostra foi feita de forma não aleatória13, na qual a opção foi 

realizar a pesquisa num dos centros de compras da região que abriga no seu interior centenas 

de pequenos estabelecimentos que comercializam produtos do vestuário. O critério de seleção 

do centro de compras levou em consideração uma maior diversidade no formato dos 

estabelecimentos, a diversidade na produção, os estabelecimentos com produção própria e de 

revenda.  

A tabulação e análise dos dados quantitativos oriundos dos surveys foi através do 

aplicativo de pesquisa quantitativa Estatistic Package for the Social Sciences (SPSS). A 

justificativa para a seleção desse aplicativo é que ele permite fazer uma série de combinações 

com os dados obtidos, bem como a construção de tabelas a partir dos dados, facilitando a 

                                                           
12 Procurei a Prefeitura Municipal por seis meses, expedi quatro ofícios direcionados aos gestores e funcionários 

responsáveis pelo departamento de feiras e comércio da região da Rua 44. Contudo, não obtive informações 

oficiais, a alegação foi de não haver recursos humanos necessários ao mapeamento e o cadastramento dos 

estabelecimentos da região. Entretanto, em várias situações, percebi que houve descaso e falta de interesse em 

ajudar na pesquisa.  
13 Dessa forma, a amostra não tem representatividade estatística. Esse tipo de escolha metodológica restringe as 

possibilidades de generalizações; a intenção é mostrar como o trabalho é realizado em determinado espaço da 

atividade de confecção investigada.  
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visualização e a interpretação dos resultados.  

Para a análise das informações qualitativas foi utilizada a análise do discurso, que tem 

a linguagem como eixo de compreensão e estudo dos processos sociais. Assim, o método tem 

como objeto o discurso dos/as entrevistados/as. Em linhas gerais, Iniguez (2004) elucida que 

o processo deve se iniciar a partir de: a) Definição do processo que se quer analisar: que se 

inicia a partir da formulação de uma pergunta que estabelece o foco da análise; b) Seleção do 

material relevante para a análise: que consiste na seleção do material que trata do discurso 

relacionado à problemática; c) Análise propriamente dita: que consiste na análise do 

instrumento utilizado na coleta dos materiais. Essa técnica prevê o uso de aplicativos para o 

registro dos materiais: transcrição, codificação e análise. Neste estudo, a codificação e a 

análise das entrevistas foram intermediadas por um aplicativo de análise qualitativa, 

denominado Atlas.ti.   

A tese é composta por cinco capítulos. Esta introdução, que consiste na apresentação 

das questões que direcionam a pesquisa, tais como a problemática, a hipótese levantada, os 

objetivos gerais e específicos e o percurso teórico-metodológico.   

O primeiro capítulo discute as transformações no mundo do trabalho no final do 

século XX, dando ênfase ao processo de globalização e reconfiguração do trabalho no 

contexto da flexibilização, situando esses fenômenos no contexto da realidade 

socioeconômica do Brasil e do setor de confecção, bem como os impactos resultantes de tais 

mudanças: a precarização e a informalidade.  As reflexões do capítulo são fundamentadas na 

teoria francesa do trabalho. 

O segundo capítulo consiste em apresentar o panorama socioeconômico do setor de 

confecção em Goiás e em Goiânia: perfil da população, perfil dos/as ocupados/as na 

atividade, estrutura produtiva do setor, dentre outras questões relevantes. Por último, foca no 

processo de constituição e desenvolvimento do Polo de confecção na região da Rua 44 e na 

atuação do poder público, das instituições de apoio e do empresariado nesse processo.  

O terceiro capítulo apresenta uma reflexão teórica sobre as relações de gênero e 

identidade. Primeiramente, discute-se sobre as relações sociais de gênero, mostrando que as 

construções sociais demarcam o lugar de homens e mulheres no espaço de trabalho, 

reservando às mulheres a execução de trabalho de menor valor social, precário e/ou informal. 

Em seguida, apresenta uma discussão em torno da identidade profissional, mostrando que ela 

é (re)construída nos espaços de interação, sobretudo no trabalho. Por fim, discute-se a 

identidade de gênero, constituída no âmbito dos arranjos familiares. A reflexão do capítulo é 

feita à luz da abordagem de gênero e do Interacionismo Simbólico. 
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O quarto capítulo é voltado para a análise da organização do trabalho e o processo de 

constituição identitária dos/s trabalhadores/as ocupados/as nos estabelecimentos do Polo. 

Nesse sentido, analisa-se o perfil socioeconômico dos/as trabalhadores/as, suas trajetórias 

profissionais, as atividades desenvolvidas, as condições e relações de trabalho, a atuação 

sindical e a divisão sexual do trabalho produtivo e reprodutivo. 

O quinto e último capítulo visa apreender, através das falas dos sujeitos, as imagens e 

percepções a respeito do seu universo de trabalho, tendo em vista compreender como os/as 

trabalhadores/as se identificam com sua forma de inserção laboral, o sentido e significado que 

eles/as atribuem às suas ocupações, suas expectativas futuras e a construção da identidade em 

meio às vivências e experiências de um trabalho marcado pela precariedade e informalidade.   
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CAPÍTULO I 

 

 

A GLOBALIZAÇÃO E AS TRANSFORMAÇÕES NO TRABALHO NO BRASIL E 

NO SETOR DE CONFECÇÃO: IMPACTOS E RECONFIGURAÇÕES  

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar um panorama das transformações 

que vêm ocorrendo no mundo do trabalho a partir do século XX. Como essas transformações 

só podem ser compreendidas à luz de uma reconstituição histórica, realiza-se aqui uma 

reflexão sobre a globalização, a reconfiguração do trabalho e as transformações no trabalho 

no Brasil em seu processo de desenvolvimento. A reflexão envolve também uma discussão 

sobre a reestruturação do setor de confecção brasileiro e os impactos da reconfiguração do 

trabalho na acumulação flexível: precarização e informalidade. No centro da discussão 

assumem maior relevância as mudanças ocorridas na organização e nas relações de trabalho 

no âmbito do capitalismo contemporâneo, que culminou em formatos de trabalho flexíveis e 

precários, sobretudo no setor de confecção. As discussões aqui empreendidas são 

fundamentadas nos estudos da teoria francesa do trabalho. 

 

 

1.1  TRANSFORMAÇÕES NO TRABALHO NO MUNDO E NO BRASIL  

 

1.1.1  Considerações sobre a globalização e o mundo do trabalho 

 

A segunda metade do século XX marca um período de grandes transformações no 

mundo do trabalho. No bojo das transformações está a globalização, que permitiu a expansão 

do capitalismo para todos os lugares do planeta. Segundo Ianni (2010), o avanço do 

capitalismo central para os países periféricos  se deu através de políticas neoliberais, que 

compreendem reformas institucionais, mudança na legislação trabalhista, abertura de 

mercados e a transição do regime da economia centralmente planificada para a economia de 

mercado.  

Sob esse ponto de vista, a globalização pode ser definida como “um produto e 

condição de múltiplos processos sociais, econômicos, políticos e culturais [...] resulta de um 

jogo complexo de forças atuando em diferentes níveis da realidade, em âmbito local, nacional, 

regional e mundial” (IANNI, 2010, p. 184).  

O espraiamento das mudanças a nível mundial foi viabilizado pela internacionalização 
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do capital e pela difusão de tecnologias informacionais, que possibilitou uma rápida 

circulação de dados e informações pelas redes de comunicação. Tais inovações permitiram 

integrar as regiões, estados e nações à nova lógica de acumulação do capital, independente de 

espaço e tempo.  

Nesse novo contexto, houve a necessidade de se enxergar a sociedade para além de 

uma sociedade nacional. Isto porque, no novo cenário, a sociedade se reconfigura, deixa de 

ser circunscrita geograficamente para se tornar integrada a outras sociedades. Trata-se de uma 

nova configuração societal, que deixa de ser nacional para se tornar mundial (IANNI, 2010).  

Para Santos (2005), a globalização é um modo de produção em que o global e o local 

são socialmente produzidos. Contudo, a globalização, ao realizar a integração entre o global e 

o local, o faz de forma assimétrica, uma vez que resulta na hierarquização do primeiro em 

relação ao segundo, ou seja, “o local, quando incluído, é de modo subordinado, segundo a 

lógica do global” (SANTOS, 2005, p. 65). 

A globalização tem como elemento central um conjunto de políticas neoliberais 

designado como Consenso de Washington14, que tem como um de seus objetivos principais 

implementar políticas neoliberais de ajustamento estrutural e de estabilização econômica em 

países periféricos e semiperiféricos. Tais políticas são implementadas através de intervenção 

econômica que tem implicações nos campos sociais, legais e institucionais. De um modo 

geral, as políticas neoliberais abrangem:  

 

A liberalização dos mercados; a privatização das indústrias e serviços; a desativação 

das agências regulatórias e de licenciamento; a desregulação do mercado de trabalho 

e a flexibilização da relação salarial; a redução e a privatização, pelo menos parcial, 

dos serviços de bem-estar social etc. (SANTOS, 2005, p. 38).  

 

O referido autor elucida que a intervenção das instituições internacionais leva o 

Estado-nação a perder sua centralidade enquanto unidade privilegiada de iniciativa 

econômica, social e política, bem como estabelece assimetrias de poder entre o centro e a 

periferia no sistema mundial; entre o Norte e o Sul.   

Destarte, os efeitos dessas políticas sobre o Estado-nacional são uma profunda 

subordinação deste ao padrão de acumulação global15, bem como seu afastamento da 

economia. Isto significa que, com o processo de globalização e de internacionalização da 

                                                           
14 O Consenso de Washington, subscrito na década de 1980 pelos Estados centrais do sistema mundial, trata do 

futuro da economia mundial, das políticas de desenvolvimento e o papel do Estado na Economia. Para Santos 

(2005), o Consenso de Washington é um modelo de desenvolvimento orientado para o mercado e o único 

compatível com o novo regime global de acumulação. Mais detalhes em Druck (1996; 1999). 
15 A implementação de políticas neoliberais nos países periféricos e semiperiféricos era uma prerrogativa para a 

renegociação da dívida externa destes com os países centrais.  
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economia, a interpenetração dos mercados e de empresas deve ser realizada à margem do 

Estado-nação. Por outro lado, trata-se de dispensar a intervenção e regulamentação estatal 

nacional e deixar que o capital dite o movimento do mercado, através de instituições 

financeiras internacionais, a exemplo do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Organização Mundial do 

Comércio (OMC)16 (GRAÇA DRUCK, 1999). 

Singer (2003), ao analisar a globalização e sua expansão econômica para os países em 

desenvolvimento, mostra que nos anos de 1970 os países desenvolvidos apresentavam um 

cenário político e econômico marcado por lutas de classe que culminaram em greves e 

aumentos de salários que superavam os ganhos de produtividade, reduzindo cada vez mais os 

lucros.  

A transferência da grande indústria para os países da periferia foi a estratégia 

encontrada para a continuidade da reprodução do capital. Isto porque os países em processo 

de industrialização ofertavam às grandes empresas dos países centrais maiores oportunidades 

de lucratividade, produtividade e competitividade através da redução de custos com uma mão 

de obra já treinada e apta ao trabalho industrial a custos muito menores do que nos países 

desenvolvidos. Nessa perspectiva, o referido autor diz que “a globalização é um processo de 

reorganização da divisão internacional do trabalho, acionado em parte pelas diferenças de 

produtividade e de custos de produção entre países” (SINGER, 2003, p. 21). 

A grande indústria investiu no uso intensivo de tecnologia no processo produtivo das 

novas plantas. Entretanto, o uso intensivo de tecnologia altera a composição orgânica do 

capital, uma vez que o aumento no capital fixo (tecnologia) permite a intensificação do capital 

constante frente ao capital variável (força de trabalho), tendo como um de seus efeitos a 

redução da necessidade de força de trabalho humano. Destarte, os impactos da globalização 

sobre a divisão internacional do trabalho foram o desemprego estrutural e o rebaixamento do 

valor da força de trabalho.  

Sobre essa questão, Singer (2003, p. 23) elucida que o desemprego estrutural, causado 

pela globalização, é semelhante em seus efeitos ao desemprego tecnológico: “ele não aumenta 

necessariamente o número total de pessoas sem trabalho, mas contribui para deteriorar o 

mercado de trabalho para quem precisa vender sua capacidade de produzir”.  

O processo de globalização permite também que a grande empresa reorganize o 

trabalho, estabelecendo novas formas de apropriação da força de trabalho em escala global. O 

                                                           
16 O FMI, o BIRD e a OMC dispõem de legitimidade, recursos e capacidade para agirem em todos os países 

membros, localizados em todos os continentes. 
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resultado é a constituição de um reservatório mundial de força de trabalho, denominado por 

Marx (1983) de “exército industrial de reserva17”, constituído por sujeitos de diversas 

religiões, raças, sexo, idade.  

Segundo Ianni (2010), diante de um mercado de trabalho mundial com grande 

quantidade de mão de obra excedente (desempregados e subempregados), as empresas 

passaram a impor regimes e contratos de trabalho mais flexíveis. Nesse sentido, o referido 

autor adverte sobre as consequências da globalização para o mundo do trabalho, as quais têm 

se manifestado em situações como: 

 

Desemprego cíclico e estrutural; crescimento de contingentes situados na condição 

de subclasse; superexploração da força de trabalho; discriminação racial, sexual, de 

idade, política, religião; imigrações de indivíduos, famílias, grupos e coletividades 

em todas as direções, através de países, regiões, continentes e arquipélagos; 

ressurgência de movimentos raciais, nacionalista, religiosos, separatistas, xenófobos, 

racistas, fundamentalistas; múltiplas manifestações de pauperização absoluta e 

relativa, muitas verbalizada em termos de pobreza, miséria e fome (IANNI, 2010, p. 

134). 

 

Os efeitos da globalização afetam, principalmente, os países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento. Os novos postos de trabalho passam a ser ocupados, sobretudo, pela força 

de trabalho feminina e de acordo com as novas formas de organização flexível do trabalho, 

cada vez mais precarizado, a despeito do trabalho parcial, avulso, informal, por conta própria . 

(SINGER, 2003; HARVEY, 2012; HIRATA; KERGOAT, 2007).  

Nesse novo cenário os postos de trabalho não oferecem aos seus ocupantes os direitos 

sociais que as leis e contratos coletivos vinham garantindo. Esta ruptura decorre do processo 

de reestruturação do capital em busca da redução de direitos sociais vinculados ao trabalho. 

Trata-se da precarização do trabalho no contexto do capitalismo contemporâneo. 

Para Véras de Oliveira e Eliane Moreira (2009), os efeitos da globalização nas 

condições de trabalho são: taxas elevadas de desemprego, ampliação de ocupações 

desvalorizadas e desqualificadas, emprego sem remuneração fixa ou sub-remunerado. O autor 

e a autora evidenciam o estado de precarização e de privação em que estão submetidos os 

contingentes populacionais em todo o globo. 

 

O desmonte das condições de trabalho tem fortes reverberações sociais, pois esses 

processos se encadeiam, se vinculam, e se expressam na crescente pauperização e 

consequente desqualificação das condições de vida dos segmentos majoritários das 

populações, no espraiamento dos espaços fragmentados, segmentados, desassistidos 

dos serviços sociais mínimos que asseguram dignidade à vida e que só fazem 

                                                           
17 O conceito de exército industrial de reserva foi criado por Marx (1983) com vistas a declarar que a 

acumulação capitalista sempre produz na proporção de sua força e extensão, uma população trabalhadora que 

excede as necessidades médias da expansão do capital, tornando-a dispensável ou flutuante.  
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denunciar as desigualdades e privações a que estão expostos tais segmentos 

(VÉRAS de OLIVEIRA; MOREIRA, 2009, p. 25). 

 

Sob tais condições o trabalho torna-se cada vez mais precarizado, perdendo 

gradativamente sua importância e significado, comprometendo as relações de trabalho, a 

sociabilidade e a identidade dos trabalhadores com o próprio trabalho. Isto porque os efeitos 

da globalização ultrapassam as questões objetivas para penetrarem na subjetividade dos 

sujeitos que vivem do trabalho (ALVES, 2007), levando-os a problematizar o significado do 

trabalho num contexto caracterizado pelo “esgarçamento e a volatilidade dos vínculos sociais” 

(BAUMAN, 1999, p. 112).  

É nesse cenário que a globalização, como uma etapa superior e integrada ao modo de 

acumulação capitalista, interfere no mundo do trabalho. O capital busca em diversas partes do 

globo, sobretudo nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, a exploração da mais 

valia, através da criação, recriação e adaptação de novas formas de organização do trabalho, 

resultando na precarização e na informalidade do trabalho na atualidade. 

Entretanto, antes de discutir sobre as novas formas de organização do trabalho no 

contexto da flexibilização e seus efeitos para o mundo do trabalho, é necessário realizar uma 

reflexão sobre o fordismo, que consiste no primeiro esforço empreendido em prol da 

organização do trabalho no início do século XX.  

 

1.1.2  Taylorismo/fordismo: o surgimento da organização racional do trabalho e do 

regime de acumulação 

 

A compreensão do fordismo como regime de acumulação emerge na segunda metade 

da década de 1970, a partir dos estudos de uma equipe de economistas franceses, que teve 

como fundador Aglietta18 e precursores como Boyer e Lipietz. Esses estudos deram origem à 

Escola da Regulação19, a qual tinha como propósito compreender os fatores econômicos, 

sociais e políticos que influenciaram o período de estabilidade e crise econômica nos países 

avançados (1945 a 1970). 

Em linhas gerais, Ruy Braga Neto (2002) assevera que os economistas da Escola da 

Regulação constroem uma abordagem baseada na economia política que tem como elementos 

centrais as instituições e a historicidade.  Tal abordagem enfatiza que a análise das formas 

                                                           
18 O economista francês Michel Aglieta é considerado o fundador da Escola da Regulação. Seu livro: Regulação 

e crise do capitalismo trata das mudanças no capitalismo nos EUA no século XX.   
19 Para uma análise histórica da Teoria da Regulação, ver a obra de Ruy G. Braga Neto (2002).  
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institucionais e da história dos aspectos econômicos, sociais e políticos de determinado país 

permite compreender o modo de regulação e os motivos que geram a estabilidade e a crise do 

regime de acumulação do país em análise.  

A compreensão da dinâmica entre estabilidade, crise e renovação de determinadas 

fases do capitalismo deu origem a um determinado modo de produção que foi designado pela 

Escola da Regulação como regime de acumulação.  

 

Chama-se de regime de acumulação a um modo de realocação sistemática do 

produto, que administra, ao longo de um período prolongado, uma certa adequação 

entre as transformações das condições da produção e aquelas das condições do 

consumo (LIPIETZ, 1989, p. 304). 

 

Entretanto, segundo Lipietz (1989), para que o regime de acumulação funcione é 

preciso que os indivíduos obedeçam a um esquema de reprodução. Esse esquema é 

caracterizado por um conjunto de regras, isto é, de normas, leis, costumes, estruturas 

reguladoras que são interiorizadas pelos agentes e reproduzidas, denominado “modo de 

regulação”.  

O taylorismo e o fordismo são exemplos de regime de acumulação, embora constituam 

regimes de acumulação distintos. O primeiro se caracteriza como um regime de acumulação 

extensiva, voltado para a reprodução de bens de capital; o segundo se constitui como um 

regime de acumulação intensiva, centrado no crescimento do consumo de massa20.  

O taylorismo, também denominado “administração científica” ou “gerência 

cientifica”, criado por Frederick Winslow Taylor se caracteriza por um conjunto de princípios 

de organização do trabalho desenvolvido no final do século XIX e início do século XX. 

Taylor, ao organizar o trabalho no âmbito fabril o fez com base nos seguintes fundamentos: 

divisão técnica do trabalho, controle sobre os tempos e movimentos, separação do trabalho 

manual do intelectual, pagamento por prêmio de produção, dentre outros; e de características 

como: fragmentação, parcelização, repetitividade.  

Harvey (2012), em seus estudos sobre expansão e estabilização econômica nos países 

avançados (1945 a 1970), definiu o taylorismo como: 

 

Um influente tratado que descrevia como a produtividade do trabalho podia ser 

radicalmente aumentada através da decomposição de cada processo de trabalho em 

movimentos componentes e da organização de tarefa de trabalho fragmentadas, 

segundo padrões rigorosos de tempo e estudo do movimento (HARVEY, 2012, p. 

                                                           
20 O regime de acumulação extensivo transforma o processo de trabalho sem reconfigurar o modo de consumo, a 

exemplo do taylorismo; o regime de acumulação intensivo transforma tanto o processo de trabalho quanto o 

processo de reprodução da força de trabalho, como ocorreu no fordismo.  Vale destacar que no primeiro, 

predominava a mais-valia absoluta; no segundo, a mais-valia relativa (VEIGA, 1997).  
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121). 

 

O taylorismo teve como objetivo o aumento da eficiência e da produtividade. Tal 

objetivo foi alcançado através da introdução da maquinaria na produção e da transferência dos 

conhecimentos dos trabalhadores sobre o trabalho para a gerência. Tais mudanças levaram ao 

fundamento central do taylorismo: a separação entre concepção e execução.  

Todavia, a implementação do modelo taylorista teve como base um conteúdo 

ideológico fortemente autoritário, baseado na força e na punição. A obediência dos 

trabalhadores era obtida por meio de um rígido sistema de controle e de uma política de 

remuneração baseada tanto em salário fixo quanto em prêmio por produção. Essa forma de 

remuneração objetivava incentivar o aumento da produção.  

O fordismo emerge nos EUA, em 1914, no âmbito da fábrica de automóveis da Ford e 

é considerado o primeiro modelo de gestão e organização do trabalho e da produção.  Henry 

Ford, ao organizar o sistema de produção fordista, se inspirou nos trabalhos de F. W. Taylor. 

Harvey (2012, p. 119) define o fordismo como “um conjunto de práticas de controle 

do trabalho, tecnologias, hábitos de consumo e configurações de poder político-econômico” 

que resultou em maior competitividade interna, expansão na participação de mercado e maior 

retorno sobre os investimentos. 

O principal objetivo do fordismo era produzir em grande escala produtos para o 

consumo de massa, com baixos custos de produção. Esse objetivo foi alcançado pela 

introdução da tecnologia no processo produtivo e da aplicação de princípios tayloristas, que 

culminou em um aumento substancial na produtividade no setor industrial, tornando-se 

referência para os demais setores da época.  

De acordo com Manuel Castells (2006, p. 212), “a produtividade era atingida por meio 

de economia de escala, realizada através de um processo mecanizado sob uma linha de 

montagem, associada na integração vertical e na divisão social e técnica do trabalho”.  

Enquanto modelo de organização do trabalho e da produção, o fordismo se apropria do 

fundamento central do taylorismo: separação entre concepção e execução. Contudo, a 

aplicação desse fundamento resultou numa extrema expropriação do operário no interior do 

processo de trabalho, do qual ele perdia todo o domínio e no qual só participava por meio de 

alguns gestos repetidos e destituídos de sentido (BIHR, 1999).  

O trabalho fordista se apropria também das características tayloristas: parcelização e 

repetitividade. Nessas condições o trabalho necessita apenas do esforço físico e psíquico do 

trabalhador, podendo este ser “treinado” e disciplinado para sua realização. A expropriação do 



33 

 

 

conhecimento do trabalhador não foi reivindicada pela representação sindical, que apenas 

colaborava na intermediação  salarial, o que implicava a cooperação e o disciplinamento dos 

trabalhadores ao sistema fordista em troca de ganhos reais de salário. 

Assim, o fordismo não se restringia apenas a uma inovação no processo produtivo, 

mas também no objetivo de criar uma nova sociedade que tinha, em última instância, uma 

ideologia voltada para o disciplinamento do trabalhador ao sistema de montagem de alta 

produtividade.  Para tanto, a ideologia fordista buscava desenvolver toda uma gama de 

artifícios aplicados à criação de necessidades e à produção de um novo tipo de sociedade de 

consumo.  

Gramsci (2008), em seu artigo Americanismo e Fordismo, sintetiza que o fordismo 

tinha como meta criar com a máxima velocidade e com uma consciência de propósito nunca 

vista na história, um novo tipo de trabalhador e um novo tipo de homem. Segundo o autor, na 

ideologia fordista, “os novos métodos de trabalho são indissolúveis de um determinado modo 

de viver, de pensar e de sentir a vida, não é possível obter sucesso num campo sem obter 

resultados tangíveis no outro” (GRAMSCI, 2008, p. 66).  

Sobre essa questão, Harvey (2012) afirma que a ideologia fordista pregava que o novo 

homem da produção em massa deveria ter moral ilibada dentro e fora da fábrica, ser 

disciplinado para o trabalho e gastar sua renda de forma racional. Contudo, o disciplinamento 

ultrapassou o interior da fábrica e atingiu a vida privada e familiar do trabalhador, capturando 

sua subjetividade e provocando mudanças em seus costumes, hábitos e forma de viver 

(HARVEY, 2012; ALVES, 2007). 

Embora tenha sido criticado, o fordismo se conformou como um novo modelo de 

industrialização, caracterizado pela produção em massa, pela inclusão dos trabalhadores ao 

consumo e da propagação de uma forte cultura de que o capitalismo exercido pelas grandes 

corporações daria oportunidade de ascensão econômica aos seus trabalhadores (DRUCK, 

1999). Nesta perspectiva, o fordismo se distingue do taylorismo pela excepcional inteligência 

de Ford em difundir o novo modelo na perspectiva de uma ideologia de transformação (de 

mundo, de pessoas e de sociedade).  

 

O que havia de especial em Ford era a sua visão, seu reconhecimento explícito de 

que a produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de 

reprodução da força do trabalho, uma nova política de controle e gerência do 

trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de 

sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista (HARVEY, 2012, p. 

121).  

 

O fordismo, como modo de regulação, age em conjunto com o Estado e com a 
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representação sindical, influenciando a legislação sobre o salário mínimo e as convenções 

coletivas de trabalho. Tal cooperação resultou no aumento do poder aquisitivo dos 

trabalhadores, através da incorporação da produtividade ao salário e de um conjunto de 

benefícios da previdência social (Estado do Bem Estar Social) que garantia, em última 

instância, a manutenção do consumo de massa. 

 

[...] A contínua adaptação do consumo de massa aos ganhos de produtividade 

provocou uma enorme mutação do modo de vida dos assalariados, sua normalização 

e integração à própria acumulação capitalista. Ela foi imposta por formas 

institucionais de garantia de crescimento do salário direto (convenções coletivas, 

salário mínimo) e indireto (Estado-Previdência) (LIPIETZ, 1989, p. 307). 

 

Após a Segunda Guerra Mundial o fordismo vivencia um período de grande 

crescimento econômico. Para Harvey (2012), o desenvolvimento do fordismo nesse período 

se caracteriza pelo desenvolvimento do comércio internacional; pelo crescimento de várias 

indústrias (automobilística, náutica, petroquímica, eletrodoméstica); pela reconstrução de 

economias arruinadas pela guerra; e pelo acordo de Bretton Woods em 1944, que transformou 

o dólar na moeda-reserva mundial. Tais resultados levaram o fordismo a romper as fronteiras 

da América e se expandir para outros países, principalmente para a Europa e Japão. 

 

Ao longo desse período, o capitalismo nos países capitalistas avançados alcançou 

taxas fortes, mas relativamente estáveis de crescimento econômico. Os padrões de 

vida se elevaram, as tendências de crise foram contidas, a democracia de massa 

preservada e a ameaça de guerras intercapitalistas, tornada remota. O fordismo se 

aliou firmemente ao keynesianismo, e o capitalismo se dedicou a um surto de 

expansões internacionalistas de alcance mundial que atraiu para a sua rede inúmeras 

nações descolonizadas (HARVEY, 2012, p. 125). 

 

O Estado colaborava com a expansão do fordismo por meio de estratégias voltadas 

para as classes empresariais e de trabalhadores através de políticas fiscais, monetárias, 

assistenciais21. O Estado investia em áreas públicas que favorecia o crescimento da produção 

e consumo, tais como infraestrutura e transportes, bem como de complemento ao salário 

social, com gastos de seguridade social, assistência médica, educação, habitação. (HARVEY, 

2012). As políticas de pleno emprego e de proteção social do Estado buscaram garantir um 

determinado padrão e qualidade de vida dos trabalhadores e de direitos trabalhistas (DRUCK, 

1999).  

O crescimento econômico no período pós-guerra consolidou o fordismo como regime 

                                                           
21 A intervenção do Estado na economia se caracteriza como Estado-keynesiano, o qual atua como agente 

responsável pelo desenvolvimento econômico, criando mecanismos de inserir a classe trabalhadora nesse 

processo, intervindo “direta ou indiretamente sobre os acordos salariais e os direitos dos trabalhadores na 

produção” (HARVEY, 2012, p. 129). 
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de acumulação. De um modo geral, o crescimento econômico do fordismo pode ser 

sintetizado como a forma que o capitalismo combinou diversas estratégias políticas, 

econômicas e sociais, tais como:  

 

Crescimento econômico e políticas de pleno emprego, mecanismos de mercado e 

políticas estruturantes com ampliação e diversificação da intervenção estatal, 

economia internacionalizada e administração da demanda agregada, 

descentralização das decisões capitalistas e contratação coletiva crescentemente 

centralizada, elevação da produtividade e distribuição de renda (MATTOSO, 1994, 

p. 521). 

 

Constata-se, portanto, que o fordismo promoveu um longo período (1945 a 1970) de 

crescimento econômico nos países capitalistas centrais (EUA, Alemanha, Japão), através de 

altas taxas de lucratividade e de produtividade. Esse período ficou conhecido como “anos 

gloriosos”, levando o fordismo à maturidade como regime de acumulação.   

Todavia, nos anos de 1960, após gloriosas décadas de crescimento, o fordismo central 

começa a dar os primeiros sinais de esgotamento na sua base de sustentação: capital e 

trabalho. Para Lipietz (1989), a crise do regime fordista nos países de capital avançado nesse 

período tinha como fator principal a diminuição generalizada dos ganhos de produtividade. 

Segundo o autor, a causa da diminuição da produtividade estaria relacionada a um aumento do 

capital fixo per capita, ou seja, da composição orgânica do capital, resultando numa crise de 

rentabilidade do capital e de competitividade industrial.  

 

Os ganhos de produtividade declinantes exigiram, desde a metade dos anos 60, uma 

elevação em valor do capital per capita ou, em termos marxistas, da composição 

orgânica do capital. Desde essa época, com efeito, os ganhos de produtividade não 

mais compensam o aumento da composição técnica do capital, o volume de capital 

fixo, per capita (LIPIETZ, 1989, p. 308). 

 

Bihr (1999) aponta, além da diminuição dos ganhos de produtividade e da elevação da 

composição orgânica do capital22, mais dois fatores.  Primeiro, a saturação da norma social de 

consumo, provocada pelo deslocamento do consumo privado (bens duráveis e semiduráveis) 

para um conjunto de serviços coletivos (assistência individual e social, aspiração à 

convivência familiar e ao tempo livre). Segundo, o desenvolvimento do trabalho improdutivo, 

composto pelas atividades de comércio e serviços (gestão, comercialização, bancos e seguros) 

e o conjunto do trabalho dos aparelhos do Estado destinados a reproduzir o capital, os quais 

                                                           
22 BIHR (1999) alega que a diminuição dos ganhos de produtividade era uma decorrência da desorganização da 

produção provocada pela revolta operária contra os métodos de exploração do trabalho e do esgotamento da 

prática fordista a outros setores menos dinâmicos; já a elevação da composição orgânica do capital significava 

que os ganhos de produtividade em investimento fixo não mais compensam o aumento da composição técnica do 

capital. 
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representam despesas que limitam a valorização e acumulação do capital.  

Para Harvey (2012), a crise do modelo fordista estaria relacionada ao enfraquecimento 

da exportação para a Europa Ocidental e Japão; o desenvolvimento do Modelo de 

Substituição às Importações em países do Terceiro Mundo; a expansão da industrialização 

fordista para os países periféricos (especialmente, América Latina e Sudeste Asiático); a 

expansão do comércio exterior e o acirramento da concorrência internacional.  

Vale ressaltar também que uma parte da população ficou fora do crescimento 

provocado pelo modelo fordista, gerando insatisfação e conflitos.  Dentre estes se destacam os 

trabalhadores excluídos do mercado de trabalho ou de segmentos que adotavam o modelo 

fordista (por vezes marcado por raça, gênero e/ou etnia, que obtinham salários baixos e menos 

estabilidade no emprego), mulheres e estudantes. Nesse quadro de insatisfação surgem os 

movimentos grevistas, levando o sistema a uma profunda crise estrutural (HARVEY, 2012).   

O cenário, já grave, entra em colapso com a crise do petróleo em 1973, levando todo o 

sistema econômico a uma recessão de abrangência mundial. Diante de uma conjuntura 

política e econômica caótica, o Estado passa a enfrentar uma grave instabilidade fiscal e de 

legitimação. O mercado, em crise, elimina as empresas menos estruturadas financeiramente e 

de menor competitividade; as que resistem, buscam um processo de racionalização, 

reestruturação e intensificação do controle do trabalho. As estratégias empresariais utilizadas 

para o enfrentamento da crise foram: “a mudança tecnológica, a automação, a busca de novas 

linhas de produto e nichos de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do 

trabalho mais fácil, as fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do capital” (HARVEY, 

2012, p.137-140). 

Se por um lado, as empresas buscam alternativas para driblar os problemas, por outro, 

os trabalhadores resistem às mudanças. Descontentes com os processos de trabalho 

(rotinizado, fragmentado e desqualificante), os operários iniciam uma defensiva ao modelo 

fordista, resultando em defeitos de fabricação e quebra de ritmo na produção, busca de 

trabalhos ocasionais, volta a antigas formas de produção (pequena produção mercantil, 

artesanal, agrícola) (DRUCK, 1999; BIHR, 1999). 

É nesse contexto que no final da década de 1970 começa a tomar forma um conjunto 

de mudanças de caráter estrutural no plano da produção e do trabalho que ficou conhecido 

como reestruturação produtiva, conformando um novo padrão de acumulação capitalista com 

impactos significativos no mundo do trabalho, discutida a seguir. 
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1.1.3  A reestruturação produtiva e o regime de acumulação flexível: a reconfiguração 

do trabalho  

 

A década de 1970 presenciou, nos países de capitalismo avançado, profundas 

transformações no mundo do trabalho. Tais mudanças ficaram conhecidas como 

reestruturação produtiva. Em linhas gerais, o processo de reestruturação produtiva está 

relacionado à ruptura da acumulação fordista e ao surgimento de um novo paradigma de 

organização da produção e do trabalho, à automação microeletrônica, às mudanças nos locais 

de trabalho, no mercado de trabalho, na regulamentação trabalhista e nas relações de trabalho 

(SALERMO, 1995).  

O novo padrão está relacionado também com uma nova política de relações entre os 

sindicatos de trabalhadores e o patronato, uma vez que busca enfraquecer a representação 

sindical e coletiva, criando novas formas de negociação individual, diretamente com os 

trabalhadores (DRUCK, 1999). Nesse contexto, a reestruturação produtiva pode ser definida 

como: “um conjunto de mudanças na produção e no trabalho através de inovações 

tecnológicas, gestão e organização do trabalho, e de novas políticas entre o patronato e os 

sindicatos” (DRUCK; BORGES, 2002, p.112). 

Essas mudanças resultaram em um novo padrão de acumulação do capital, que tem 

como base um sistema de regulamentação política de reprodução do capital baseado em 

políticas neoliberais e globalização financeira. Harvey (2012) denomina o novo padrão de 

acumulação do capital de “regime de acumulação flexível”, que, em oposição à rigidez do 

fordismo, tem como base a flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, 

dos produtos e dos padrões de consumo.  

Faz parte do novo regime uma nova divisão de mercados, a divisão global do trabalho, 

o capital volátil, a reorganização financeira e tecnológica. Dessa forma, Harvey assevera que 

o regime de acumulação flexível23 está relacionado ao “surgimento de setores de produção 

inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados 

e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

organizacional” (HARVEY, 2012, p.140). 

De um modo geral, a acumulação flexível se caracteriza em torno da flexibilização: 

flexibilidade da produção através de investimentos em capital fixo (equipamentos que alteram 

                                                           
23 A acumulação flexível teve como parâmetro o método de produção e trabalho desenvolvido por Taiichi Ohno, 

na empresa automobilística Toyota – motivo pelo qual é conhecida como toyotismo. Coriat, Antunes e Druck, 

também utilizam o termo toyotismo ou modelo japonês. Nesse sentido, a utilização dos termos toyotismo, 

modelo japonês ou acumulação flexível se referem a um mesmo processo: a denominação de um novo padrão de 

acumulação do capital que substituiu o fordismo. 
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o ritmo e o tipo de produto rapidamente); especialização flexível (para pôr, cada vez mais 

rápido, uma variedade de produtos no mercado) para obter maior lucratividade; flexibilidade 

de tempo (ajuste do trabalho à demanda produtiva, por meio da compensação de horas, do 

trabalho parcial, do trabalho em casa); flexibilização no número de trabalhadores 

(terceirização e contratos de trabalho temporários); flexibilização na remuneração (benefícios 

variáveis, não incorporáveis aos salários) (SENNET, 2009).  

Constata-se assim, que o objetivo central do novo regime de acumulação é a 

flexibilização. No que tange à flexibilidade da produção, esta se assenta na produção 

conduzida e direcionada diretamente pela demanda. A produção é variada, diversificada e 

pronta para suprir o consumo. A produção se dá em pequenos lotes, visando um estoque 

mínimo, apenas para suprir uma demanda de curto prazo.  Pode-se dizer que a essência do 

sistema consiste na concepção de um modelo adaptado “à produção em séries restritas de 

produtos diferenciados e variados” (CORIAT, 1994, p. 30).  

A produção flexível utiliza de alta tecnologia e técnicas gerenciais como o controle 

estatístico de processos (CEP); manutenção preventiva total; círculo de controle da qualidade 

(CQC); just-in-time; kanban; kaisen24, controle de qualidade total (TQC); trabalho em equipe; 

gestão participativa; estrutura horizontalizada; rede de fornecedores subcontratados; 

sindicalismo de empresa (LEITE, 1994). Tais ferramentas visam garantir a qualidade da 

produção, a eliminação dos desperdícios e uma maior participação dos trabalhadores.  

Entretanto, tais inovações exigem um trabalhador mais qualificado, capaz de operar 

várias máquinas simultaneamente e resolver problemas em sua estação de trabalho, ou seja, 

um trabalhador polivalente. Para Antunes (2002) e Gounet (1999), a polivalência tem como 

resultado uma maior intensificação e exploração do trabalho; já Coriat (1994) a associa a 

desespecialização dos operários profissionais em decorrência da criação de trabalhadores 

multifuncionais. 

                                                           
24 Círculos de Controle (CCQ) consiste na criação de grupos de trabalho com poder decisório sobre os processos 

de trabalho, buscando um maior envolvimento dos trabalhadores com o trabalho. O just-in-time é um 

instrumento de controle da produção que busca atender à demanda da maneira mais rápida possível e minimizar 

os vários tipos de estoque da empresa (intermediários, finais, e matéria-prima). O sistema pode tanto abarcar a 

relação da empresa com seus fornecedores e consumidores (just-in-time externo), como apenas os vários 

departamentos e setores que compõem uma mesma empresa (just-in-time interno).  [...] Já as células de 

fabricação consistem na organização das máquinas a partir do fluxo da produção, permitindo uma sensível 

diminuição do lead time das peças e dos estoques intermediários. [...] associado à tecnologia de grupo (que 

consiste no agrupamento das peças a partir de sua similaridade geométrica e sequência de operações e na 

destinação do mesmo grupo de peças às mesmas máquinas), o sistema permite uma significativa diminuição no 

tempo de preparação das máquinas. Finalmente, o Controle de Qualidade na Produção (CEP) caracteriza-se pela 

integração do controle de qualidade à produção, através da utilização de conceitos básicos de estatística na 

inspeção de peças, que passa a ser feita pelos próprios operadores de máquina (LEITE, 1994, p. 568-569).   
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Quanto à flexibilização das relações de trabalho, o instrumento utilizado foi a adoção, 

pelo Estado, de políticas neoliberais que afetariam de forma significativa o mundo do 

trabalho, “suas relações no interior do processo produtivo, a divisão do trabalho, o mercado de 

trabalho, o papel dos sindicatos, as negociações coletivas e a própria sociabilidade de um 

sistema baseado no trabalho” (MATTOSO, 1994, p. 522). Cabe sublinhar que as políticas 

visaram uma maior desregulamentação do trabalho e a eliminação de direitos sociais 

adquiridos em épocas anteriores. A flexibilização nas relações de trabalho abrange vários 

aspectos, tais como:  

 

Flexibilização das jornadas de trabalho; flexibilização na possibilidade de as 

empresas demitirem e admitirem força de trabalho; flexibilização dos processos de 

trabalho com a integração de diferentes parcelas do trabalho; flexibilização dos 

vínculos de emprego (LEITE, 2009, p. 68). 

 

A justificativa para essas medidas era reduzir os custos empresariais, acelerar a 

mobilidade/flexibilidade do trabalho entre setores, regiões, empresas e postos de trabalho, 

bem como eliminar a rigidez resultante da atividade sindical e das relações trabalhistas. Dessa 

forma, a desregulamentação do trabalho foi utilizada para impor contratos de trabalho mais 

flexíveis, como o trabalho em tempo parcial, temporário, diarista, informal, subcontratado; de 

compensação de horas, obrigando o empregado a trabalhar mais em períodos de pico de 

demanda compensando com menos horas em períodos de redução da demanda; e de novas 

formas de remuneração, com salários mais baixos e ganhos relativos a prêmio por qualidade, 

participação (HARVEY, 2012; MATTOSO, 1994; ANTUNES, 2008).  

Vários setores da economia incorporaram a flexibilização na forma de contratação, a 

exemplo do setor automotivo e de confecção. Este último passou a utilizar principalmente o 

trabalho subcontratado no elo da produção, cujo objetivo é a redução de custos (trabalho, 

gestão, investimento). No elo do comércio, as micro e pequenas empresas recorreram à 

informalidade, através da contratação de força de trabalho sem registro, adotando também a 

remuneração fixa e variável, a compensação de horas, etc.  

Com a desregulamentação do trabalho, as empresas partiram em busca de mão de obra 

em regiões periféricas, mais barata e com menor regulamentação. Tais mudanças culminaram 

em uma nova divisão internacional do trabalho25, que teve como consequência um padrão de 

                                                           
25 Pochmann (2004) define divisão internacional do trabalho como o grau de assimetria geográfica no uso e no 

valor do rendimento auferido pela mão de obra durante fases históricas distintas da economia mundial. A 

primeira divisão do trabalho ocorreu no século XVIII, e está relacionada à hegemonia capitalista da Inglaterra eà 

exportação e importação de produtos manufaturados do Norte e os produtos primários do Sul. A segunda tem 

início do século XX, a partir dos seguintes aspectos: EUA na posição de economia mundial, surgimento de 
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desenvolvimento desigual entre setores e regiões geográficas, a ampliação do emprego no 

setor de serviços e a implantação de novas indústrias em regiões subdesenvolvidas26 

(POCHMANN, 2004).  

Para Castells (2006), a expansão do modelo de produção flexível foi favorecida (para 

além da comunicação) pelo desenvolvimento de novas tecnologias informacionais, a exemplo 

de softwares empresariais, que possibilitaram as empresas se integrarem em rede e 

externalizar suas atividades produtivas. Tais mudanças deu origem ao que hoje se denomina 

como “empresa em rede”, definida pela externalização das atividades produtivas. O uso de 

tecnologia no âmbito empresarial resultou em uma significativa redução de custos de 

produção, uma vez que a integração em rede foi, sobretudo, na forma de subcontratação da 

produção sob o comando de uma empresa central.   

 

A flexibilidade desse sistema permitia a captação de vantagens dos custos das 

diferentes localizações, a difusão de tecnologia em todo o sistema, o benefício do 

apoio de vários governos e a utilização de vários países como plataformas de 

exportação (CASTELLS, 2006, p. 219). 

 

A rede de subcontratação geralmente era de pequenas e médias empresas 

especializadas, que produzem com relativa autonomia para as grandes empresas.  Esse tipo de 

arranjo produtivo tem apoio dos governos locais quanto à viabilização de infraestrutura, de 

políticas sociais e de regulação salarial, visando  a redução de custos e o aumento da 

competitividade.  

Segundo Harvey (2012), a descentralização da produção permitiu tanto a constituição 

de pequenos empreendimentos quanto a recriação de antigas formas de trabalho como peças 

centrais da estruturação do mercado e da organização industrial. Constituem exemplos dessa 

recriação o trabalho domiciliar, artesanal, familiar, paternalista; assumindo a forma de 

trabalho subcontratado e por conta própria.  

O trabalho subcontratado é uma característica preponderante no setor de confecção. 

No geral, as grandes e médias confecções subcontratam as facções domiciliares para 

realizarem partes do processo produtivo. As subcontratadas são predominantemente mulheres 

donas de casa, que contam com a ajuda dos membros da família (cônjuge, filhos, parentes). 

                                                                                                                                                                                     
países periféricos na economia capitalista, ampliação do comércio internacional, criação de corporações 

multinacionais e de agências multilaterais (ONU, BIRD, FMI, Gatt). A terceira ocorre no final do século XX, e 

está relacionada ao processo de reestruturação produtiva, à revolução tecnológica e à expansão dos 

Investimentos Diretos no Exterior (IDE), tanto em países centrais como na periferia.  
26 A expansão das indústrias dos países centrais para os países periféricos foi possível pela difusão da tecnologia 

de comunicação (possibilitando a tomada de decisão quase instantânea, independente do espaço geográfico e 

temporal) e da infraestrutura de transportes (ampliação do espaço de atuação e redução dos custos de 

movimentação) (HARVEY, 2012). 
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Contudo, a utilização do trabalho em domicílio constitui uma forma de contratação 

disfarçada, contribuindo para o crescimento da informalidade e da precarização do trabalho no 

setor. O trabalho por conta própria no setor é através da abertura de uma facção, confecção ou 

pequeno comércio.   

As mudanças no mercado de trabalho globalizado ocasionam o surgimento de formas 

distintas de trabalhadores. Harvey (2012) aponta três tipos. Trabalhadores do centro: 

composto por um grupo cada vez menor de trabalhadores em tempo integral, com maior 

segurança no emprego, perspectiva de carreira, boa remuneração e com acesso à educação e 

treinamento. Trabalhadores da periferia: composto por dois subgrupos de empregados, um de 

tempo integral (menos especializado, menos oportunidade de carreira e de alta rotatividade) e 

outro de tempo parcial (eventual, temporário, subcontratado). As duas últimas categorias de 

trabalhadores constituem formas flexíveis e inseguras de trabalho, sendo esse arranjo o 

preferido pelas empresas.   

Nesse novo contexto, o mercado de trabalho global absorve cada vez mais as 

mulheres, sobretudo em atividades de menor prestígio social e econômico, reproduzindo a 

precariedade que historicamente acompanha a trajetória do trabalho feminino, caracterizado 

por baixa remuneração, longas jornadas de trabalho, menor qualificação e informalidade 

(HIRATA, 2009). A exploração do trabalho feminino se dá, sobretudo, nos países periféricos 

e em desenvolvimento. 

 

As novas estruturas de mercado facilitam muito a exploração da força de trabalho 

das mulheres em ocupações de tempo parcial, substituindo assim, trabalhadores 

homens centrais melhor remunerados e menos facilmente demitíveis pelo  trabalho 

feminino mal pago, como o retorno do sistema de trabalho doméstico e familiar e da 

subcontratação permite o ressurgimento de práticas e trabalhos de cunho patriarcal 

feitos em cassa. Esse retorno segue paralelo ao aumento da capacidade do capital 

multinacional de levar para o exterior do sistema fordista de produção em massa, e 

ali explorar a força de trabalho feminino extremamente vulnerável em condições de 

remuneração extremamente baixa e segurança do emprego negligenciável 

(HARVEY, 2012, p. 146). 

 

No que diz respeito à representação do trabalho, a ampliação da flexibilidade na 

organização dos trabalhadores resultou no enfraquecimento de suas reivindicações e 

negociação, bem como na redução dos níveis de sindicalização.  Para Mattoso, as causas do 

enfraquecimento dos sindicatos e da redução da sindicalização derivam das: 

 

Transformações estruturais da economia e do mercado de trabalho sob a 

reestruturação produtiva, bem como dos efeitos combinados da redução do ritmo de 

expansão do emprego no setor público, do maior declínio da participação do 

emprego industrial, da ampliação do emprego nos setores financeiro e serviços às 

empresas e pessoais e da redução de elevadas taxas de desemprego (MATTOSO, 
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1994, p. 547). 

 

O autor destaca ainda aspectos institucionais e políticos (oposição do Estado aos 

sindicatos, legislação social e do trabalho mais permissiva, desregulamentação, redução da 

jornada de trabalho e dificuldade de acesso dos sindicatos aos partidos e governos) e de 

políticas estratégica e unilateral do empresariado (objetivando enfraquecer a representação 

sindical e substituí-la por negociações individuais).  

Na perspectiva dos autores aqui analisados é possível fazer uma síntese das principais 

consequências das mudanças ocorridas no mundo do trabalho. Dentre elas, se destacam: 

desregulamentação dos direitos do trabalho; desemprego estrutural (o qual tem atingido, 

sobretudo, os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, os idosos de baixa 

qualificação e os imigrantes); aumento da vulnerabilidade e a precariedade do trabalho de 

negros, grupos étnicos e mulheres (grupos já desprivilegiados das oportunidades do mercado 

de trabalho); dispersão da classe trabalhadora (dificultando sua identificação de classe e 

reduzindo sua participação na organização sindical); desestruturação e heterogeneidade do 

mundo do trabalho, (resultando em uma crescente ampliação da insegurança no trabalho); 

expansão do setor de serviços e, no interior deste, a constituição de um subproletariado, 

realizando um trabalho precarizado de abrangência mundial, sobretudo, pela incorporação de 

mão de obra feminina. 

Por fim, cabe destacar a proliferação de pequenos empreendimentos comerciais e de 

mudanças na sua forma de organização, prevalecendo a informalidade, caracterizada pela 

ausência de regulamentação da atividade e das relações de trabalho, tendo nas mulheres sua 

principal força de trabalho.  O Polo de confecção analisado é constituído por esses pequenos 

empreendimentos, o predomínio de mulheres também se faz presente.  

Embora o novo padrão de acumulação flexível tenha características universais, este 

não se desenvolveu de forma uniforme em todos os países, uma vez que fatores históricos, 

políticos, econômicos e sociais são determinantes para construir formas distintas de regime de 

acumulação, tal como ocorreu na América Latina e, mais especificamente, no Brasil.  

A seção seguinte trata das transformações no trabalho no Brasil em meio ao processo 

de industrialização e reestruturação produtiva.    
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1.1.4  O contexto das transformações no trabalho no Brasil: de trabalho “seguro” a 

trabalho “instável” 

 

A década de 1930, sob o governo de Getúlio Vargas27, marca o início do processo de 

industrialização no Brasil. O capitalismo mundial vivenciava nesse período a primeira crise 

do regime de acumulação capitalista, a crise de 192928. Ocorrida nos EUA, o resultado da 

crise foi a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, porém, seus efeitos atingiram todo o 

comércio internacional. No Brasil, os efeitos da crise foram: queda nas exportações brasileiras 

de café e na importação de bens duráveis e não duráveis, a exemplo dos produtos têxteis – que 

representou, até o final da referida década, uma das atividades mais importantes da economia 

brasileira (SUZIGAN, 2000). 

Foi a partir desses fatos que o governo brasileiro passou a adotar medidas de incentivo 

ao desenvolvimento industrial através de um projeto que ficou conhecido como Modelo de 

Substituição de Importações29. O projeto de desenvolvimento abrangeu um conjunto de 

políticas e ações por parte do governo, tais como a criação de empresas estatais em setores 

estratégicos para o desenvolvimento do país (energético, siderúrgico, petroquímico, metálico); 

incentivos e créditos direcionadas às empresas de capital nacional privado; preparação da mão 

de obra interna; criação dos direitos sociais dos trabalhadores (ainda que de forma incipiente, 

mas que tomaria corpo e se legitimaria na década seguinte).   

O governo criou também várias instituições com o objetivo de preparar a mão de obra 

interna, a exemplo do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), que marca a 

inserção de práticas do modelo de organização do trabalho taylorista no Brasil, tendo como 

objetivo prover a racionalização do trabalho e a formação de mão de obra apta e disciplinada 

para dar suporte ao processo de industrialização. Foram criados também o Ministério do 

Trabalho Indústria e Comércio, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o 

                                                           
27 O governo Vargas marca um período (1930 a 1945) de grande avanço na industrialização nacional, crescente 

urbanização, diversificação do setor de serviços e ampliação das funções do Estado nas diversas esferas 

administrativas (DEDECCA, 2009). 
28 A crise de 1929 ficou conhecida na literatura econômica de crise de superprodução, dado o excessivo aumento 

da competitividade industrial derivada da mais valia relativa (LIPIETZ, 1989).  
29 Maria da Conceição Tavares (2011a) elucida que o modelo de desenvolvimento econômico no Brasil até os 

anos de 1945 era um modelo “voltado para fora”, após esta data, o modelo de desenvolvimento passa a ser 

“voltado para dentro”. Isto significa dois movimentos distintos na história do desenvolvimento econômico 

brasileiro: o primeiro voltado para a exportação e denominado “Modelo exportador”; o segundo voltado para 

substituir as importações por produção interna, denominado “Modelo de Substituição de Importações”.  A autora 

pontua que este último pode ser entendido como um modelo de desenvolvimento que, respondendo às restrições 

de comércio exterior, procurou repetir em condições históricas distintas a experiência de industrialização dos 

países desenvolvidos.  



44 

 

 

Serviço Social da Indústria (SESI)30.  

No que se refere aos direitos sociais dos trabalhadores, foi a partir dos anos de 1940 

que o Estado passou a implementar leis trabalhistas e a promover direitos sociais básicos.  

Foram criadas leis de proteção aos trabalhadores, tais como o salário mínimo, jornada de 

trabalho, férias, repouso semanal remunerado e outros benefícios. As leis e os acordos 

sindicais implementados no início dessa década deram origem, em 1942, na Consolidação das 

Leis Trabalhista (CLT). A Carteira de Trabalho e a Previdência Social foram instituídas em 

29 de outubro de 1932, pelo Decreto n. 2.035 e reformuladas em 1º de maio de 1943, a partir 

da CLT.  

Todavia, a CLT abrangia apenas os trabalhadores urbanos, não incluindo os 

empregados domésticos. Dessa forma, a carteira profissional, como estatuto de emprego, 

acabou sendo um instrumento de segmentação entre trabalhadores, os quais passaram a ser 

vistos como trabalhadores regulamentados e não regulamentados.  

A partir da legitimação do estatuto de empregado pelo Estado, caracterizada pela 

carteira de trabalho, surge o conceito de cidadania regulada. Tal conceito restringe o 

reconhecimento legal da profissão/ocupação pelo Estado e sobre seu controle. Nesse sentido, 

o direito do cidadão ficou circunscrito ao lugar que ele ocupa na estrutura formal das 

ocupações reconhecidas por lei (SANTOS, 1987). O autor apresenta os pilares fundamentais 

da institucionalização da cidadania regulada, a saber: a carteira de trabalho, a regulamentação 

das profissões e o sindicalismo.  

A partir da consolidação da regulação de leis trabalhistas e das profissões por parte do 

governo, surge no âmbito dos sindicatos a distinção entre empregadores e empregados e a 

sindicalização por profissão. Vale ressaltar que a CLT determinava a subordinação da 

organização sindical ao Estado (funções e funcionamento) (DEDECCA, 2009; MATTOSO, 

1994). 

O final da década de 1950 marca a inserção do Brasil no cenário mundial. No âmbito 

interno, o processo de industrialização no país avança, alcançando os setores de bens de 

capital e de bens de consumo duráveis. O avanço foi proporcionado pelo tripé: fortalecimento 

da atuação do Estado na economia, consolidação do capital privado nacional e a incorporação 

crescente do capital privado multinacional.  

A política estatal do governo da época, Juscelino Kubitschek (JK), era voltada para a 

                                                           
30 Novas estatais foram criadas na década seguinte, a exemplo da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN – em 

1941), a Companhia Vale do Rio Doce (em 1942), a Fábrica Nacional de Motores (FNM – em 1943), a 

Companhia Hidrelétrica de São Francisco (CHESF – em 1945). 
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internacionalização, visando à instalação de indústrias multinacionais no país. O objetivo das 

políticas do Estado desenvolvimentista era “promover uma intervenção deliberada para a 

expansão da acumulação do capital industrial, que deveria se dar com base numa nova 

inserção do capitalismo brasileiro no sistema do capitalismo mundial” (ALVES, 2000, p. 

107). Uma das estratégias do governo para incentivar a entrada de empresas estrangeiras no 

país foi através de subsídios. A indústria automobilística foi uma das primeiras indústrias 

estrangeiras a se instalar no país.  

É nesse contexto de instalação de multinacionais no país que o fordismo chega ao 

Brasil. Contudo, as especificidades do país (mercado de trabalho, relações industriais, 

autoritarismo da relação Estado-sindicatos) fizeram com que a organização do trabalho 

fordista não tivesse o mesmo êxito que nos países centrais. Tal resultado levou economistas e 

estudiosos a denomina-lo por fordismo periférico31, uma vez que aqui o acesso ao consumo e 

a direitos trabalhistas atingiu apenas uma parcela da população, ao contrário do ocorrido em 

países centrais, em que tais direitos se estenderam a uma parte maior da população. 

 

Lá, o modelo se fundou no compromisso entre política social do Estado, interesses 

da empresa e demandas do trabalhador [...] Aqui, pelo contrário, nem o movimento 

sindical jamais chegou a se constituir num interlocutor legítimo para negociar as 

condições de uso e remuneração do trabalho, nem o trabalhador alcançou a sua 

centralidade como consumidor, sobre a qual se assentaria a produção em massa 

(CASTRO, 1995, p. 29). 

 

Entretanto, as situações adversas não impediram a reprodução do fordismo no Brasil, 

pelo contrário, os capitais estrangeiros investidos aqui (através das multinacionais) 

encontravam um ambiente extremamente fértil para sua aplicação, propiciado por uma 

robusta estrutura de financiamento proporcionada pelo capital estatal, pelo capital privado 

nacional e, sobretudo, pelo capital privado das corporações multinacionais e de uma 

abundante mão de obra semiqualificada a baixo custo.  

Nesse cenário, o Brasil passa por um longo período de crescimento econômico que 

perdura até 1970, em que o país se moderniza e consolida seu parque industrial com aumento 

significativo na produção e na oferta de empregos na indústria.  O desenvolvimento industrial 

é impulsionado principalmente pela entrada de indústrias de capital estrangeiro voltadas para 

a produção de bens de capital e de insumo básico. Tal fato permitiu que diversas empresas 

multinacionais ocupassem ramos estratégicos da indústria brasileira.  

                                                           
31 O fordismo periférico foi definido como “uma caricatura de fordismo, uma tentativa de industrialização 

segundo a tecnologia e o modelo de consumo fordista, ainda que sem as condições sociais, seja no referente ao 

processo de trabalho, seja no referente à norma de consumo das massas” (LIPIETZ, 1998, p. 310).  
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Quanto às empresas nacionais, estas participaram do desenvolvimento industrial 

através de benefícios estatais e de recursos de origem estrangeira. Tais recursos eram 

provenientes do mercado financeiro, na forma de empréstimos adquiridos junto a instituições 

financeiras de atuação mundial, tais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).   

O expressivo crescimento econômico desse período ficou conhecido como “milagre 

econômico”. Contudo, a partir da segunda metade dos anos 1970, a economia brasileira 

começa a dar sinais de crise. As causas da crise são a escassez de recursos provenientes do 

exterior32, o esgotamento do Modelo de Substituição de Importação em promover o 

crescimento industrial-econômico e, também, o esgotamento do modelo de acumulação 

fordista (EDILAINE HELENO, 2013). 

Dessa forma, a década de 1980 no Brasil marca um período de grande estagnação 

econômica. A crise interna seria o resultado da dívida externa junto aos credores estrangeiros 

(FMI, BIRD) a partir do segundo choque do petróleo e da elevação das taxas de juros no 

mercado financeiro internacional, levando o governo brasileiro a adotar uma política de ajuste 

recessivo e de combate à inflação. A estagnação econômica, o baixo desempenho da 

economia e o crescimento do desemprego levaram a década de 1980 a ser lembrada como a 

“década perdida”.  

No que tange ao mercado de trabalho, as políticas governamentais desse período são 

caracterizadas pela repressão política, pelo rebaixamento dos salários e pela eliminação da 

legislação relativa à estabilidade do emprego. De uma maneira geral, essa década ficou 

marcada por um quadro de redução do emprego formal, pelo aumento do número de 

trabalhadores autônomos e de empregados sem carteira de trabalho assinada e pelo 

crescimento dos índices de desemprego. 

 Nessa conjuntura econômica crítica se inicia no Brasil o processo de reestruturação 

produtiva33, que tem como resultado a reconfiguração do trabalho nos padrões do novo 

regime flexível. Leite (1994; 2005) postula que a primeira fase da reestruturação produtiva 

tem início no final da década de 1970 e início da década de 1980, por meio da implementação 

de estratégias de gestão do trabalho, a exemplo dos Círculos de Controle de Qualidade 

                                                           
32 Os países centrais diante de uma crise econômica de envergadura mundial reduziram os investimentos diretos 

e especulativos para os países periféricos, a exemplo do Brasil. 
33 O grau de adoção das empresas às mudanças da reestruturação produtiva (tecnológicas, gestão e organização) 

foi nas duas primeiras fases, realizada de forma parcial, sendo considerada assim, uma modernização 

conservadora, e na última fase, realizada de forma mais efetiva, tendo assim, um caráter mais sistêmico e 

inovador (LEITE, 2004). 
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(CCQs).  

Contudo, as críticas na forma de implementação da estratégia foram diversas, a saber: 

criação de círculos de trabalho restritos a um pequeno número de trabalhadores com maior 

qualificação; utilização da estratégia como instrumento disciplinador das iniciativas operárias; 

utilização da estratégia como forma de integrar o trabalhador à identidade da empresa; 

resistência dos gestores em adotar a estratégia de forma mais abrangente e em delegar poderes 

aos trabalhadores sobre seus processos de trabalho; caráter ideológico político das empresas 

em desviar a atenção dos trabalhadores das políticas internas de controle sobre o trabalho, da 

mobilização operária e da organização sindical da época. Dessa forma, as empresas não 

tiveram muito êxito na estratégia (LEITE, 1994; 2005). 

Quanto à gestão da força de trabalho, esta é marcada por uma expressiva exploração 

da mão de obra. A gestão tinha como suporte um forte autoritarismo e o trabalho 

desenvolvido com base nas características do modelo taylorista/fordista, caracterizado pela 

extrema parcelização das tarefas, utilização de mão de obra não qualificada, altas taxas de 

rotatividade e controle sobre os trabalhadores. A redução de pessoal era a estratégia utilizada 

para o enfrentamento da crise e a realização do processo de reestruturação. O efeito da 

estratégia era uma pressão psicológica que neutralizava a resistência dos trabalhadores ao 

autoritarismo e às estratégias empresariais. 

Na segunda metade dessa década ocorre a segunda fase do processo de reestruturação 

produtiva (1985 a 1990). Leite (1994; 2005) assevera que o processo de reestruturação nesse 

período se destaca pela modificação na estrutura tecnológica das empresas, uma vez que 

foram realizados investimentos em equipamentos de base microeletrônica, como maquinas-

ferramentas de controle numérico (MFCN), robôs e sistemas Computer Aided Design (CAD) 

e Computer Aided Manufacturing (CAM). Ressalta-se ainda a iniciativa de implementação de 

novas estratégias organizacionais como o just-in-time, tecnologia de grupo, controle de 

qualidade na produção (CEP), celularização da produção, dentre outras.   

Entretanto, cabe destacar que, mesmo sendo os setores mais dinâmicos a implantar as 

inovações organizacionais (indústria automobilística e grandes empresas exportadoras), estas 

foram de forma parcial, obtendo assim, um fraco desempenho na sua implementação. Tal 

resultado estaria associado à gestão e organização do trabalho, uma vez que no interior das 

empresas os processos de trabalho eram baseados na padronização do trabalho, na 

polivalência, na rígida divisão de tarefas, na ausência de autonomia dos empregados, e na 

separação entre concepção e execução.  

Quanto ao mercado de trabalho, houve nesse período a promulgação da Constituição 
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de 1988, que ampliou e consolidou alguns direitos sociais, bem como criou novas políticas 

públicas de caráter universal, como a aposentadoria universal para os trabalhadores rurais e o 

Sistema Único de Saúde (SUS).  No que tange ao cenário político, as principais mudanças 

foram a transição entre a ditadura militar e a redemocratização do país, a revitalização dos 

movimentos sociais e dos movimentos dos trabalhadores e forte organização sindical. 

A década de 1990 marca um período de grandes transformações na economia política 

e no trabalho no Brasil, cujo objetivo era inserir o país no cenário internacional. As principais 

medidas foram: a abertura comercial, o programa de privatizações, o estímulo à entrada de 

capital estrangeiro no país, a implantação do Plano Real e a adoção de uma política monetária 

restritiva, o abandono da política industrial, a revisão de leis trabalhistas e a flexibilização das 

relações de trabalho (NASCIMENTO; SEGRE, 2002). Tais mudanças foram uma iniciativa 

do governo eleito em 1989, Fernando Collor de Melo34. 

Contudo, a abertura comercial expôs as empresas nacionais a uma intensa 

concorrência internacional, que teve como consequência a retração do consumo no mercado 

interno e uma grave crise econômica. O quadro de competição e de recessão interna exigiu 

mudanças empresarias no sentido de buscar estratégias de redução de custos e melhores níveis 

de produtividade e de qualidade dos produtos e nos processos de trabalho vinculadas ao 

toyotismo – produção flexível. 

Tais iniciativas conformam a terceira fase da reestruturação produtiva, de caráter mais 

sistêmico e inovador em busca de competitividade e qualidade. Leite (1994; 2005) aponta que 

as empresas passam por um profundo processo de reestruturação, implementando uma série 

de mudanças na forma de gestão e organização do trabalho, cujo objetivo é se adaptarem às 

novas necessidades da flexibilização do trabalho e de obter um maior envolvimento do 

trabalhador com a qualidade e produtividade. Uma das estratégias adotadas pelas empresas foi  

a adesão ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), lançado pelo governo 

da década de 199035.  

A busca pela adesão dos trabalhadores e dos sindicatos aos programas de qualidade 

                                                           
34 Com o afastamento por impeachment do então presidente Collor, coube ao vice-presidente Itamar Franco, 

juntamente com o Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso – FHC, implementar as primeiras ações de 

integração da economia do país ao modelo de acumulação global através do plano de estabilização da economia, 

denominado “Plano Real”. Na eleição seguinte, 1994, como Presidente, FCH intensifica as políticas de 

liberalização comercial e financeira, promovendo uma ampla reforma do Estado – institucional, administrativa, 

patrimonial, previdenciária e trabalhista, nos moldes do Consenso de Washington. 
35 De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 1996), o 

Brasil protagonizou o primeiro maior investimento em prol da qualidade total na América Latina e o segundo em 

todo o mundo, ficando atrás apenas do Japão.  Segundo esse órgão, em 1995 havia 1.235 empresas com 

certificação ISO 9000 no país. 
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levou as empresas a modificarem suas políticas de recursos humanos. Nesse sentido, elas 

passaram a se preocupar com a estabilização dos trabalhadores, com a promoção de 

treinamentos, a simplificação  da estrutura de cargos e salários, a redução dos níveis 

hierárquicos e a melhoria no relacionamento com os trabalhadores internos. Cabe sublinhar, 

entretanto, que essas estratégias tinham como propósito uma maior  flexibilização do trabalho 

e  um maior envolvimento do trabalhador com a qualidade e a produtividade (LEITE, 1994).  

É importante destacar que a própria legislação trabalhista fomentou a flexibilização. A 

Lei 9601/98, promulgada pelo governo FHC em 1998, estabeleceu a legalidade do Contrato 

Temporário de Trabalho, que teve como principal objetivo constituir novas estratégias de 

racionalização de custos do trabalho no país. Um dos desdobramentos da referida lei foi o 

decreto 2490/98, que regulamentou a prática do banco de horas (ou banco de dias), 

possibilitando aos trabalhadores o cumprimento de jornadas variáveis de acordo com a 

necessidade de trabalho, assumindo, assim, débitos ou créditos de horas. Destaca-se, ainda, a 

Medida Provisória 1726/98, que regulamentou a jornada parcial de até 25 horas semanais,  

permitindo  a redução dos salários e benefícios de acordo com o tamanho da jornada.  

A flexibilidade do trabalho foi apoiada pelos sindicatos através de negociação coletiva 

entre trabalho assalariado e capital. Com força política fragilizada e o mercado de trabalho em 

declínio, os sindicatos foram obrigados a privilegiar a garantia dos empregos e os salários dos 

trabalhadores em detrimento de perdas sociais.  

 

No auge do desemprego, demandaram aos sindicatos a aceitação da remuneração 

por resultados; da adoção da jornada de trabalho flexível; do enxugamento das 

estruturas de cargos e salários; da redução dos salários e da realização de trabalho 

aos domingos (DEDECCA, 2009, p. 137).  

 

Cabe apontar que as transformações descritas acima impactaram de forma significativa 

o mundo do trabalho, com consequências negativas para os trabalhadores. No mercado de 

trabalho, um dos efeitos das mudanças foi o aumento crescente na informalidade. Dedecca 

(2009) afirma que no setor industrial somente um de cada dois empregos resistiu à avalanche 

liberal dos anos 1990. Para o autor, os contratos informais de trabalho passaram a ser 

dominantes no mercado nacional.  

Dupas (2001) revela que o número de empregos gerados com carteira assinada passou 

de um crescimento de 23% (1986-1990) para uma queda de 26% (1991-2000). Por outro lado, 

o trabalho sem carteira assinada passou de 5% (1986-1990) para 40% (1991-2000). A 

categoria por conta própria foi a principal geradora de postos de trabalho desde 1986 (1,6 

milhões de vínculos). Portanto, “em apenas uma década altera-se a ocupação predominante do 
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mercado de trabalho brasileiro, que deixa de ser formal e passa a ser flexível” (DUPAS, 2001, 

p. 149).  

Para além da queda na oferta de emprego formal, outro fator contribuiu para o 

crescimento da categoria por conta própria, o discurso do empreendedorismo. Os discursos 

estatal, acadêmico e empresarial da época são voltados para estimular nas pessoas a 

construção de um espírito empreendedor, caracterizado por potencial criativo, vinculado à 

predisposição individual ao risco e a inovação.  

Contudo, Lima (2010, p. 189) aponta que o discurso do empreendedorismo criado pelo 

capitalismo consiste em “atribuir ao trabalhador a responsabilidade em sua permanência, ou 

não, no mercado de trabalho, assim como de sua reprodução social”. Para o referido autor, o 

empreendedorismo que envolve pessoas com negócios de baixo valor agregado e com menor 

possibilidade de sobrevivência é denominado “empreendedorismo por necessidade”. Neste se 

enquadram 

 

os clusters industriais do setor do vestuário (calçados e confecções), distribuídos por 

várias regiões do país nas quais convivem fábricas e oficinas formalizadas, com uma 

minoria informal que garante a competitividade dos custos das mercadorias 

produzidas. Nessas situações, o “abrir o seu próprio negócio”, geralmente uma 

pequena oficina, torna-se o objetivo de grande parte dos trabalhadores envolvidos 

(LIMA, 2010, P. 175).  

 

O trabalho por conta própria é uma das principais formas de inserção no setor de 

confecção, principalmente através da atividade de ambulantes/camelôs ou em pequena facção 

ou pequeno comércio. No Polo em questão, a maioria dos/as proprietários/as acumula a 

propriedade de facção e de comércio.  

Os anos 2000 marcam um período com um ambiente econômico mais promissor. A 

dinâmica política e econômica é voltada para uma maior inclusão social dos trabalhadores por 

intermédio do emprego e de medidas assistencialistas que tiveram como resultado o aumento 

nos índices de emprego e a redução nos níveis de pobreza, bem como a elevação do bem-

estar-social (CACCIAMALI, 2010).  

Ao analisar a retomada do crescimento do mercado de trabalho na década de 2000, a 

referida autora toma como referência os dados da PNAD para apontar que o número de 

pessoas ocupadas no Brasil entre 2002 e 2008 cresceu à taxa média de 2,6% ao ano. Segundo 

a autora, o emprego no mercado de trabalho formal cresceu no período e reverteu a tendência 

detectada desde os anos de 1980 de aumento das relações de empregos informais. 

O tópico a seguir mostra um panorama do setor de confecção e seu processo de 

reestruturação diante das mudanças no mundo do trabalho após a década de 1990. 



51 

 

 

1.2  O TRABALHO NO SETOR DE CONFECÇÃO BRASILEIRO: PANORAMA E 

REESTRUTURAÇÃO  

 

1.2.1  Panorama do setor de confecção brasileiro 

 

O setor têxtil e de confecção emergiu no contexto da Revolução Industrial na 

Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e se constitui como uma das atividades 

tradicionais na passagem da manufatura para a grande indústria36, período marcado por 

grandes transformações no processo de produção e nas condições de trabalho37, resultado da 

instauração do capitalismo como sistema dominante.  

O setor têxtil e de confecção consiste na formação de uma cadeia produtiva que 

engloba diversos segmentos a montante (produção de matéria prima) e a jusante (confecção e 

comércio). Elaine Regina Aguiar Amorim (2003) e Sandra Regina Rech (2006) descrevem a 

cadeia produtiva têxtil da seguinte forma: produção de matéria-prima, fiação, tecelagem e 

malharia, acabamento e beneficiamento, confecção, comércio (Figura 1). 

 

Figura 1 - Cadeia produtiva do setor têxtil e de confecção 
 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados de Amorim (2003), Rech (2006). 

 

A cadeia produtiva têxtil e de confecções se inicia com a produção da matéria-prima, 

que inclui as fibras e/ou filamentos, que seguem para a etapa de fiação, sendo transformados 

em fios, onde seguem para a etapa de tecelagem (que fabrica os tecidos planos) ou para a 

malharia (tecidos de malha). Posteriormente, passam para a etapa de 

acabamento/beneficiamento; logo após, seguem para a etapa da confecção.  Finalmente, as 

peças elaboradas seguem para o mercado, que é composto pelos canais de distribuição e 

comercialização: atacado e varejo (RECH, 2006).  

Dessa forma, a cadeia têxtil e de confecção comporta três elos principais: têxtil, 

                                                           
36 Marx (1983) foi pioneiro nos estudos sobre a indústria do vestuário na Inglaterra no seu processo de 

industrialização capitalista.  Para o autor, a transformação no modo de produção resulta em uma divisão social 

do trabalho, na qual a manufatura tem como ponto de partida o trabalho humano, e a grande indústria, o meio de 

trabalho. O detentor do capital compra os recursos de produção, matéria-prima, máquinas, ferramentas e força de 

trabalho que são utilizados na manufatura de produtos em grande escala.  
37 Segundo Abreu (1986) as transformações nas condições de trabalho no século XVIII foram: aumento no ritmo 

do trabalho, divisão do trabalho, longas horas de trabalho, desqualificação do trabalhador e a admissão de 

mulheres e crianças nos postos de trabalho. 

Produção da 

matéria-prima 
Fiação Tecelagem/ 

Malharia 
Acabamento/ 

Beneficiamento 
Confecção Comércio 

Varejo/atacado 
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confecção e comércio. Os dois primeiros elos apresentam as seguintes características: a) O 

produto final de cada uma dessas etapas é matéria-prima para a etapa seguinte; b) As 

operações são descontínuas, o que permite a flexibilização na organização da produção; c) 

Estrutura produtiva heterogênea, com empresas operando com escalas diferenciadas e aporte 

tecnológico variado. O último elo, o comércio, consiste em comercializar os produtos 

(fabricados ou adquiridos prontos) para o revendedor ou consumidor final.  

Alice Rangel de Paiva Abreu (1986) e Elaine Regina Aguiar Amorim (2003) elucidam 

que desde a sua origem, o setor de confecção se constituiu como um ramo de atividade que 

agregou a produção realizada no trabalho domiciliar, nas oficinas de costura (facções) e nas 

fábricas (confecções). Entretanto, o baixo custo do maquinário e a possibilidade de conciliar o 

trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo fizeram com que a atividade de costura fosse 

realizada principalmente no espaço doméstico.  

O setor de confecção é dividido em dois segmentos específicos: artigos do vestuário 

(roupas femininas, masculinas e infantis) e artigos confeccionados (artigos de cozinha, 

limpeza, cama, mesa e banho). A estrutura produtiva do setor é intensiva em mão de obra, 

predominância de pequenas e médias empresas, produção baseada em qualidade e 

diferenciação de produto (GORINI, 2000). Vincula-se à indústria da moda, que dita modelos, 

tendências e padrões de moda de acordo com as estações do ano, exigindo criatividade e 

flexibilidade na produção. Geralmente, as pequenas e médias empresas do setor de confecção 

copiam o design dos produtos das empresas maiores. 

A cadeia do setor de confecção abrange as etapas de: idealização (criação, design); 

preparação (modelagem, gradeamento, corte); montagem (costura, overloque); acabamento 

(caseamento, botões, limpeza, passadoria) (ABREU, 1986; NUNES; CAMPOS, 2006; 

CASTRO, 2004) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Etapas da cadeia de produção do setor confecção 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados de Abreu (1986), Nunes e Campos (2006), Castro (2004). 

 

De um modo geral, essas etapas podem ser descritas da seguinte forma: a idealização 

envolve um processo criativo que traduz um design (desenho do modelo idealizado). A 

preparação é subdividida em: modelagem, que consiste em criar os moldes em papel; no 

gradeamento, que é o desdobramento dos moldes em diferentes tamanhos a serem fabricados; 

Idealização Montagem Acabamento Preparação 
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no corte, que consiste no risco do tecido de acordo com o tamanho e depois o corte final. A 

montagem é a parte do processo em que a peça é costurada. O acabamento consiste em fazer 

os últimos retoques nas peças, deixando-as prontas para a embalagem e a comercialização.  

No que se refere às inovações tecnológicas no setor de confecção, Amorim (2003), 

Castro (2004), Leite (2004), Nunes e Campos (2006) afirmam que estas se concentram nas 

primeiras etapas do processo produtivo, abrangendo o design da modelagem e gradeamento 

através da implementação do sistema Computer Aided Design (CAD) e no corte através do 

sistema Computer Aided Manufacturing (CAM), prevalecendo a defasagem tecnológica na 

etapa de costura38.  

O CAD e o CAM permitem tanto a redução do desperdício de tecidos e de tempo na 

execução das etapas da produção, quanto  a flexibilização na organização da produção.  Com 

a informatização no corte e no desenho (CAD/CAM), as indústrias monitoram a produção 

através de redução de custos, tempo de produção e a necessidade de estoque, mantendo uma 

interação direta com fornecedores e consumidores (just in time). Quanto à etapa de costura, a 

defasagem se justifica por esta ainda ser “baseada no binômio: máquina de costura/costureira” 

(ABREU, 1986, p. 100; ARAUJO; AMORIM, 2001/02, p. 6). Esta etapa representa 80% do 

trabalho vivo (LEITE, 2004). 

Nunes e Campos (2006) alegam que o emprego de inovações tecnológicas nas etapas 

de idealização e preparação se restringe às empresas maiores, que produzem em larga escala, 

restando à etapa de montagem o trabalho intensivo de costureiras em máquinas de costura 

manuais. O autor e a autora apontam também que as primeiras etapas utilizam mão de obra 

qualificada e melhor remunerada. Já a montagem constitui a ponta precária da cadeia, em que 

predomina o trabalho feminino, os baixos salários, a ausência de direitos trabalhistas, os 

prejuízos à saúde e as longas e exaustivas jornadas de trabalho. Ainda segundo o autor e a 

autora, é na etapa de costura que o setor de confecção expressa sua identidade ocupacional e 

de gênero, bem como sua problemática social, dado o uso intensivo e precário da mão de 

obra.   

Com base em Abreu (1986) é possível detalhar as principais características do setor de 

confecção, dentre as quais está o reduzido impacto tecnológico no setor. Tal fato se justifica 

porque na maioria das empresas ainda predomina o trabalho de costureiras em máquinas de 

costura manuais e defasadas. 

                                                           
38 Quanto ao uso de equipamentos na etapa de costura, cabe destacar a criação de máquinas de costura de terceira 

geração, que incorporaram tecnologia microeletrônica, em que a operação é controlada por microprocessador, 

cabendo ao operador o manuseio do tecido Essas máquinas são utilizadas prioritariamente pelas grandes 

indústrias. 
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Outra característica do setor é ser altamente heterogêneo, envolvendo unidades 

produtivas de diversos portes: micro, pequenas, médias e grandes. Isso é resultado da reduzida 

barreira de entrada no setor, que se constitui basicamente pela aquisição de máquinas de 

costura e de diversas modalidades de entrada na ocupação, a exemplo do trabalho domiciliar, 

por conta própria, dentre outros. Essa baixa barreira de entrada contribui para uma grande 

pulverização de micro empresas atuando no setor.  

A divisão do processo produtivo também é outra característica do setor, que se 

caracteriza pela fragmentação das etapas produtivas, favorecendo a flexibilização na 

organização da produção (dentro ou fora das fábricas). A divisão permite que as atividades de 

criação, corte e modelagem sejam realizadas separadamente da atividade de costura; a 

instalação e a realização dessas atividades podem ser no âmbito local ou global, bem como 

podem estar vinculadas a uma ou várias unidades produtivas (domiciliar, facção, empresa).  

A forma de organização do trabalho mais comum no setor é a 

terceirização/subcontratação, em que a etapa de costura é transferida para pequenas facções 

familiares ou para costureiras em domicílio, geralmente mulheres donas de casa que 

conciliam as atividades remuneradas com as atividades domésticas.  

Abreu (1986) evidenciou a extensão da terceirização e da informalidade logo no início 

da atividade de confecção. Segundo a autora, em 1920 para cada pessoa ocupada na indústria, 

havia treze pessoas externas; entre elas se incluíam trabalhadores subcontratados, prestadores 

de serviços, costureiras e alfaiates por conta própria. Com exceção dos alfaiates, essa situação 

ainda persiste no setor de confecção, sobretudo nos elos mais precários da cadeia produtiva. 

Dessa forma, o trabalho flexível e informal faz parte das características do setor. 

Cabe ressaltar a predominância do gênero feminino no setor. Segundo Amorim 

(2003), a alta concentração de mulheres no setor está relacionada à dificuldade ao acesso de 

empregos estáveis a partir de determinada idade, à segmentação por gênero nos postos de 

trabalho e à divisão sexual do trabalho, que requer das trabalhadoras a realização das tarefas 

domésticas.  

No que concerne à estrutura produtiva do setor, esta é diversificada em termos de 

quantidade e tamanho dos estabelecimentos, da mão de obra empregada e dos produtos 

fabricados.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que o setor de confecção se caracteriza por: 

utilização intensiva de mão de obra; estrutura heterogênea e fragmentada; baixo uso de 

tecnologia; reduzida barreira à entrada de novas empresas; predomínio do gênero feminino; 

utilização de diversas formas de trabalho flexível; elevado número de micro e pequenas 
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empresas; informalidade na atividade econômica e nas relações de trabalho. De acordo com 

Costa e Rocha (2009), em 2007 havia cerca de 20 mil empresas de pequeno porte no setor, a 

maioria operando na informalidade (tributária e/ou trabalhista).  

Com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

(ABIT), é possível mostrar o perfil socioeconômico do setor de confecção brasileiro.  

A Tabela 1 indica o total de trabalhadores no setor de confecção no Brasil por sexo. O 

setor totaliza 1.580.493 milhão de trabalhadores, a maioria são mulheres, 82,7%. Esses dados 

reforçam o debate teórico apresentado anteriormente, que elucida o fato de as mulheres serem 

maioria no segmento (PNAD, 2015). 

 

Tabela 1 - Ocupados/as segundo sexo no setor de confecção – Brasil – 2015 

Sexo Frequência Percentual 

Masculino 272657 17,3 

Feminino 1307836 82,7 

Total 1580493 100,0 

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração da autora. 

 

Os homens inseridos no setor apresentam idade média de 32,7 anos; enquanto que as 

mulheres apresentam idade média de 44,4 anos. Essa constatação  vai ao encontro do debate 

teórico de que o trabalho no setor é exercido por mulheres de maior faixa etária. Quanto à 

escolaridade, a mulheres são maioria no ensino fundamental completo, 87,3%; os homens 

também são maioria nesse nível de escolaridade, 37,1% (PNAD, 2015).   

No que tange à posição na ocupação, é possível observar o “lugar” que homens e 

mulheres ocupam no setor de confecção, cuja informação consta na Tabela 2. Segundo os 

dados da PNAD (2015), a participação feminina na posição de empregado com carteira 

assinada é de 76,7%, índice bem superior ao dos homens nesta mesma posição, 23,3%. Por 

outro lado, as mulheres são maioria em todas as categorias de trabalho precário, a saber: 

empregado sem carteira de trabalho assinada, 68,3%; doméstico sem carteira de trabalho 

assinada39, 100,0%; por conta própria 93,3%; trabalhador não remunerado, 70,5%.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Trabalhadores/as em domicílio, que realizam parte da produção para confecções sem vínculo de emprego.  
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Tabela 2 - Posição na ocupação de pessoas de 10 anos ou mais de idade segundo o sexo 

no setor de confecção – Brasil – 2015 

Ocupação 
 Sexo    

Masculino % Feminino  % Total 

Empregado com carteira assinada 133343 23,3 439509 76,7 572852 

Outro empregado sem carteira assinada 66285 31,6 143172 68,3 209457 

Trabalhador doméstico sem carteira assinada 0 0 707 100,0 707 

Empregador 18925 36,1 33426 63,8 52351 

Conta própria 48123 6,6 676697 93,3 724820 

Não remunerado 5981 29,4 14325 70,5 20306 

Total 272657  1307836  1580493 

Fonte: PNAD (2015). Elaboração da autora. 

 

Já a RAIS mostra o número total de estabelecimentos e o número total de vínculos 

ativos. A Tabela 3 indica que o número total de estabelecimentos e o número total de vínculos 

de emprego no setor de confecção no Brasil em 2014 eram de 56.387 e 651.772 

respectivamente.    

 

Tabela 3 - Estabelecimentos e vínculos ativos do setor de confecção – Brasil – 2014 
Brasil Quantidade de estabelecimentos  % Quantidade de vínculos ativos % 

 56.387 100 651.772 100 

Fonte: MTE/RAIS (2014). Elaboração da autora. 

 

No que tange à localização, as empresas produtoras encontram-se espalhadas por todo 

o Brasil, concentrando-se prioritariamente nas regiões Sudeste e Sul do país, com destaque 

para São Paulo e Santa Catarina. Entretanto, nos últimos anos, houve um aumento da 

participação de outras regiões do país, a exemplo do Nordeste e Centro-Oeste.   

Os dados econômicos do setor de confecção, agregados aos dados do setor têxtil, 

alcançam patamares elevados na economia nacional. Segundo a ABIT (2012), o setor têxtil-

vestuário brasileiro se configura como: o segundo maior empregador da indústria de 

transformação, perdendo apenas para o setor de alimentos e bebidas; o segundo que mais gera 

o primeiro emprego; o quarto maior parque produtivo de confecção do mundo e o quinto 

maior produtor têxtil mundial. Absorve 1,7 milhão de empregados diretos e mais de oito 

milhões de empregados indiretos.  

Entretanto, ainda que o Brasil se configure como um dos principais fabricantes 

mundiais de produtos têxteis e de confecção, sua produção é direcionada preponderantemente 

para o mercado interno. Tal ocorrência faz com que “o Brasil se caracterize como um país 

produtor/consumidor, cuja maior parte da produção se destina ao mercado interno” (COSTA; 

ROCHA, 2009, p. 170).  
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1.2.2  O setor de confecção e o comércio do vestuário: abertura comercial, 

reestruturação e flexibilização do trabalho  

 

O setor de confecção se constitui como um dos setores mais importante da indústria 

brasileira. Sua expansão teve início na década de 1970, impulsionada pela formação de um 

mercado consumidor caracterizado pela urbanização da população e a entrada das mulheres 

no mercado de trabalho.  

Todavia, mudanças ocorridas no contexto mundial na década de 1990 impactaram de 

forma significativa o desenvolvimento do setor. Seguindo orientações do Consenso de 

Washington para a América Latina, o então governo Collor (1990 – 1993) dá início no Brasil, 

na década de 1990, ao processo de liberalização do comércio internacional, eliminando 

barreiras não tarifárias e viabilizando as importações de produtos estrangeiros40. Tais 

mudanças provocaram o acirramento da concorrência mundial, cuja alternativa para as 

empresas brasileiras foi o desenvolvimento de estratégias empresariais para competir no 

mercado globalizado41.  

Contudo, o setor têxtil e de confecção, como os demais setores, não estava preparado 

para enfrentar as grandes mudanças provenientes da abertura comercial42 e a forte 

concorrência com os produtos estrangeiros, principalmente dos países da Ásia, de baixo custo. 

Tal fato se justifica pelas características das empresas de um setor que é baseado em baixa 

competitividade, devido a limitações tecnológicas, gerenciais e de informação; baixos níveis 

de produtividade; crédito industrial restrito; pouca participação de empresas líderes no 

mercado internacional e reduzido desempenho comercial da cadeia (DENÍSIA TAVARES, 

2011b; LEITE, 2004). 

Diante de tal quadro, a invasão de artigos asiáticos, principalmente da China43, a 

                                                           
40 Fernando Henrique, no governo em 1994, intensifica o processo de abertura comercial com o Plano Real. 

Fundamentado na sobrevalorização do câmbio e no aumento da taxa de juros, o plano possibilitou a queda da 

inflação e a intensificação da importação, que culminou na entrada de grandes volumes de produtos importados 

no mercado brasileiro. 
41 Segundo Denísia Tavares (2011b), a indústria nacional, enfraquecida por muitos anos de estagnação, foi 

submetida a uma concorrência predatória de importações e investimento estrangeiro, que teve como 

consequência um forte processo de desnacionalização, baixo dinamismo industrial, desemprego crescente e 

enfraquecimento dos sindicatos trabalhistas.   
42 Mais dois fatores influenciaram diretamente o setor têxtil e de confecção no processo de abertura comercial. O 

Acordo Multifibras (AMF) – 1974 a 1994 – o qual estabelecia quotas sobre as exportações de países em 

desenvolvimento para países desenvolvidos e o Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATV) – 1995 a 2004 – que 

tinha como objetivo eliminar, gradativamente, o sistema de quotas impostas aos países em desenvolvimento e 

integrar o comércio de artigos têxteis às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Assim, em 2005, 

passou a vigorar a liberalização no comércio mundial do setor têxtil. 
43 O maior volume de importações no setor de confecção foi proveniente da China. Somente no ano de 2010 o 

volume de importações totalizou US$ 733 milhões. O maior volume importado foi da linha de Vestuário Não 

Malha, com US$ 424 milhões (57,9%), seguido do Vestuário em Malha, com US$ 218,8 milhões (29,8%), e os 
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preços mais baixos que os similares brasileiros, atingiram todos os elos da cadeia (têxtil, 

confecção, comércio), provocando uma crise, proveniente da liberalização comercial.  

 

Com a liberalização comercial, que trouxe em seu bojo a globalização do mercado 

doméstico, o setor têxtil e de confecção sofreu um choque estrutural. A competição, 

que antes era nacional e com o mercado protegido, passou a se dar em um nível 

global (KELLER, 2006, p. 65). 

 

Os produtos oriundos da China trouxeram inúmeros problemas para à cadeia têxtil-

vestuário, em especial à tecelagem e ao vestuário, traduzidos em perda da competitividade, 

redução da quantidade de pessoal empregado, fechamento de empresas, aumento da 

informalidade, sonegação trabalhista e fiscal (COSTA et al, 2013). Dessa forma, 

permaneceram no mercado as empresas de maior porte e mais estruturadas financeira e 

tecnologicamente. As pequenas empresas, pouco modernizadas e com alto grau de 

obsolescência tecnológica, tiveram pouca chance de sobrevivência.  

 

O número de falências no estado de São Paulo no período 1993-1995 no setor de 

vestuário, calçados e artefatos de tecidos aumentou 86,88% e a contribuição do 

segmento de vestuário para o aumento do desemprego entre 1993-1996 

correspondeu a 40,69% (ARAUJO; AMORIM, 2001/02, p. 5). 
 

Após os anos de 1995 foi possível observar os efeitos da abertura comercial brasileira. 

Houve nessa época: crescimento das importações (associado com a valorização da taxa de 

câmbio44), decréscimo nas exportações45 e redução do número de estabelecimentos e de 

postos de trabalho no mercado interno.  

 

O desempenho da indústria têxtil nacional, no período de 1990 a 1998, obteve uma 

variação no valor da produção de - 0,7%, cujo maior impacto negativo ocorreu nos 

postos de trabalho, levando a uma redução do número de empregados em 63,5%, 

enquanto o número de unidades fabris diminuiu em 28%. Esse desempenho 

repercutiu também na balança comercial da indústria têxtil, fazendo com que as 

exportações se reduzissem em 19,6% e as importações aumentassem em 314,5%. 

Esse desempenho é fruto do processo de ajuste ocorrido na indústria brasileira nos 

anos 1990 (CAMPOS, 2006, p. 599-600). 

 

                                                                                                                                                                                     
Outros Confeccionados, com US$ 89,8 milhões (12,2%) (MDIC, 2011). A China é o maior produtor mundial e o 

maior exportador mundial de roupas. A exportação do país corresponde a 1/3 do total das exportações mundiais.  
44 Entre 1995 e 1998 a política cambial brasileira era de sobrevalorização, o que tornou as importações mais 

baratas frente aos produtos similares de fabricação nacional. A partir de 1999, com a alteração da política 

cambial, houve uma forte desvalorização da moeda nacional frente ao dólar.  
45 As exportações brasileiras foram na ordem de US$ 426,5 milhões na década de 1990, com crescimento até o 

ano de 2005, e a partir de então, se inicia uma queda acentuada, de US$ 758,2 milhões em 2005 contra US$ 

388,2 milhões em 2010, uma diminuição de 48,1% do volume exportado. Já nas importações ocorre situação 

inversa. No início da década de 1990, o setor de confecção quase não importava, apresentando um valor irrisório 

de US$ 54,0 milhões, e a partir daí, um crescimento acentuado, de US$ 259,7 milhões em 2005 para US$ 

1.237,3 bilhões em 2010, um aumento de 376% nos anos de 2005 a 2010 (MDIC, 2011).  
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Nesse contexto, a reestruturação do setor têxtil e de confecção foi a saída encontrada 

para contornar a crise instaurada com a abertura comercial. De um modo geral, a 

reestruturação seguiu a tendência mundial: modernização tecnológica e inovações na gestão e 

organização do trabalho; mas com grau e intensidade de acordo com as especificidades e 

condições locais.  

No que se refere à modernização no setor têxtil e de confecção, a introdução de novas 

tecnologias não foi significativa como no caso das montadoras e de fabricação de autopeças, 

uma vez que a introdução foi seletiva, abrangendo apenas o setor têxtil (máquinas têxteis e 

fibras químicas), já no setor de confecção brasileiro quase não houve modificações na sua 

base técnica. 

Quanto ao mercado de trabalho, tanto o setor têxtil quanto o setor de confecção 

seguiram a tendência mundial. Além de revitalizarem formas pretéritas de trabalho 

(subcontratação) e de ocupações (por conta própria, empregador), fizeram emergir formas de 

contratação mais voltadas para os padrões de acumulação, a saber: o trabalho sem carteira 

assinada, temporário, diarista.  

Na gestão e organização do trabalho ampliou-se o uso de métodos de planejamento 

com adoção de programas de qualidade total, gestão participativa, dentre outros. No que se 

refere a estratégias gerenciais, enquanto o setor têxtil brasileiro utilizou a estratégia de fusão 

entre empresas como forma de alcançar maiores escalas técnicas e econômicas, o setor de 

confecção utilizou a estratégia de flexibilização do trabalho, sobretudo através da 

subcontratação (AMORIM, 2003; CAMPOS, 2006; TAVARES, 2011b).  

Com relação a novas estratégias de mercado, o setor têxtil utilizou de encadeamentos 

estratégicos com mercados globais46. No setor de confecção, coube às empresas a entrada em 

nichos de mercados específicos, diversificação da linha de produtos (itens de maior valor 

agregado e intensivos em design), redução de custos e maior qualidade dos produtos. 

(KELLER, 2006). 

Nesse sentido, um dos recursos foi a especialização em determinado artigo/tecido; a 

seleção do mercado de atuação, voltado para a classe de maior poder aquisitivo e mais 

exigente ou para a classe baixa, que procura primeiramente por preço e depois por qualidade. 

Esse último foi o caminho escolhido para a produção brasileira, sobretudo para as empresas 

                                                           
46 O encadeamento com mercados globais foi através da terceirização, a qual teve como resultado a desigualdade 

nas condições de trabalho e relações de emprego. Segundo Leite (2004), as empresas líderes dos encadeamentos 

produtivos concentram o trabalho qualificado, mais bem pago e mais estável; nas empresas terceirizadas, 

predomina o trabalho pouco qualificado, instável e mal pago, a maioria sem vínculo empregatício. Em termos 

espaciais, as empresas líderes estão instaladas nos países desenvolvidos, as terceirizadas, nos países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.  
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com poucos recursos para investimento em capital fixo.  

Cabe destacar que o Polo de confecção investigado segue a tendência nacional.  Por 

possuírem poucos recursos financeiros e tecnológicos, as microempresas do Polo atuam no 

mercado de baixa renda, ofertando produtos de baixo valor agregado. No geral, o tecido 

utilizado na fabricação dos produtos é a malha.   

Outra estratégia utilizada foi o deslocamento regional dos elos produtivos das regiões 

do Sul e Sudeste para regiões com menores custos, a exemplo do Nordeste e Norte do país 

nos anos 1990 e para a região Centro-Oeste em 2007. A justificativa é a redução de custos, a 

exemplo de salários e impostos, busca por incentivos fiscais (ALVES, 2010) e novas formas 

de exploração do trabalho, a exemplo das cooperativas (AMORIM, 2003). Entretanto, as 

regiões Sul e Sudeste ainda concentram o maior número de unidades fabris e de postos de 

trabalho, cerca de 80% da mão de obra empregada no setor (COSTA; ROCHA, 2009). 

É importante destacar que o deslocamento industrial ocorreu com mais intensidade nas 

atividades de execução, a exemplo da etapa de costura e montagem, em que predomina maior 

força de trabalho (pouco qualificado e remunerado) e baixo uso de tecnologia. As etapas de 

concepção, tais como planejamento estratégico e marketing, permaneceram na região Sudeste, 

sobretudo em São Paulo.  

A adoção de estratégias globais a nível local teve como finalidade a adequação aos 

novos padrões de concorrência internacional, a qual envolve maior competitividade em 

relação a preço, qualidade, diferenciação e, em alguns casos, até a exclusividade do produto47.  

A análise aqui retratada vai ao encontro da teoria relacionada à temática, evidenciando 

que, diante da abertura comercial, o setor têxtil-vestuário passou por mudanças significativas, 

culminando num ajuste defensivo, caracterizado pela redução de pessoal, pela busca por 

maior eficiência no processo produtivo, pela flexibilização do trabalho, especialização da 

produção e aumento nas importações.  

Especificamente sobre a flexibilização do trabalho, cabe destacar que essa estratégia é 

utilizada como recurso para garantir formas de contratos flexíveis, tendo como uma de suas 

consequências o aumento do trabalho informal (revertendo à tendência de aumento do 

trabalho registrado que vigorou até o fim dos anos 1970), alcançando a instauração de uma 

informalidade generalizada, presente em todos os elos da cadeia, sobretudo na confecção e 

comércio.   

A informalidade se configura de várias formas: ausência de registro dos 

                                                           
47As grandes redes multinacionais, como C&A, Renner, entre outras, exigem exclusividade na fabricação dos 

produtos de empresas terceiras.  
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estabelecimentos; crescimento do autoemprego – através do incentivo à cultura da 

empregabilidade/empreendedorismo (MACHADO da SILVA, 2002); subcontratação de 

serviços de terceiros (micro e pequenas empresas e de autônomos); ausência de 

regulamentação nas relações de trabalho (mesmo em situação de longa permanência no 

emprego); formas avulsas de admissão de trabalhadores (diarista).  

A ausência de registro dos estabelecimentos, a subcontratação na produção e vínculos 

de empregos não regulamentado fazem parte da realidade do Polo de confecção da região da 

Rua 44. Dessa forma, faz-se a seguir uma reflexão sobre informalidade e precarização, uma 

vez que esses fenômenos compõem as particularidades do objeto em questão. 

 

1.3  O IMPACTO DAS MUDANÇAS NO TRABALHO NO MUNDO E NO SETOR DE 

CONFECÇÃO: PRECARIZAÇÃO E INFORMALIDADE 

 

1.3.1  Precarização: o paradoxo da flexibilização do trabalho 

 

O uso do termo precarização do trabalho é relativamente novo, emerge junto com as 

mudanças no trabalho, na passagem do modelo fordista para o modelo flexível. O trabalho no 

contexto fordista, sobretudo em alguns setores econômicos, era homogêneo e estável, 

amparado por políticas de bem-estar, condição salarial digna e expectativas profissionais 

futuras. Na passagem para o modelo flexível a situação se inverte e o trabalho passa a se 

caracterizar como heterogêneo e instável, com redução de benefícios sociais e sem garantia de 

permanência. Tais mudanças deram origem à concepção de precarização.  

Nessa perspectiva, Robert Castel (2009) postula que a precarização se refere a todas as 

formas de trabalho que se diferenciam do emprego homogêneo e estável que vigorou nos 

países centrais no período da chamada sociedade salarial ou fordista. Ao analisar a crise da 

sociedade salarial (fordismo) e as metamorfoses sociais, o autor defende que a precarização 

do trabalho é decorrente da perda da condição de assalariado, a qual abrange tanto os 

incluídos em formas precárias de trabalho quanto os excluídos do mercado de trabalho. Nesse 

quadro se encontram os desempregados, temporários, estagiários, empregos de tempo 

flexível, trabalhadores não empregáveis ou aproveitados de forma precária, os quais têm em 

comum a insegurança e a vulnerabilidade social.   

Segundo o autor, a precariedade passa a ocupar um lugar central na lógica da 

acumulação capitalista contemporânea, avançando de uma posição residual para o coração da 

atividade econômica. Atinge uma diversidade de perfis de trabalhadores, incluindo homens, 
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mulheres, os mais velhos e os mais novos, com baixa e alta qualificação, ou seja, é um 

processo social que atinge todo o conjunto de trabalhadores. 

Tais reflexões corroboram com a concepção de precarização social de Appay e 

Thébaud-Mony (2009), que a associam à instabilidade causada por mudanças econômicas e 

políticas no âmbito do trabalho e do emprego com a introdução da flexibilização.  As autoras 

têm o seguinte entendimento de precarização social: 

 

Entende-se por precarização social um processo de “institucionalização da 

instabilidade”, caracterizada pelo crescimento de diferentes formas de precariedade 

e de exclusão. [...] A precarização social se apoia na precarização do emprego (da 

qual o desemprego e o trabalho temporário são dimensões mais visíveis) e na 

precarização do trabalho, que consiste em questionar a qualificação e o 

reconhecimento no trabalho, inclusive no âmbito de empregas estáveis (APPAY; 

THÉBAUD-MONY, 2009, p. 193). 

 

Segundo as autoras, a “institucionalização da instabilidade” tem origem na junção 

entre a precarização econômica e a precarização da proteção social. A primeira se constitui 

pela precarização produtiva e salarial através de várias modalidades de trabalho que buscam a 

redução de custos. A segunda se caracteriza pela transformação da legislação do trabalho, que 

legitimou as várias modalidades de contratos de trabalho atípicos, bem como reduziu os 

direitos sociais através de alterações na política de bem-estar.  

Leite (2009; 2011) defende que a precarização do trabalho é um processo relacional, 

por estar vinculada a um período histórico que garantia os direitos sociais vinculados ao 

trabalho, mas que com o tempo e com as mudanças na economia-política, essas mesmas 

garantias foram se perdendo. Nesse sentido, a precarização significa a deterioração das 

condições de trabalho atuais quando comparadas às mesmas condições de trabalho anteriores, 

uma vez que as últimas ofereciam condições mais favoráveis no que se refere a rendimentos, 

direitos trabalhistas, estabilidade, ou a características do vínculo empregatício. Quanto à 

precariedade, a autora a caracteriza por uma situação de trabalho que não está vinculada à 

perda, por ter sido desde o início constituída pela ausência de direitos sociais. A autora faz a 

seguinte comparação entre precarização e precariedade:  

 

Enquanto o primeiro é um processo relacional, que só pode ser pensado levando-se 

em consideração um período histórico, o segundo concerne a determinadas formas 

de inserção ocupacional que ficam aquém dos direitos historicamente conquistados 

pela classe trabalhadora. Com efeito, o conceito de precarização remete à ideia de 

deterioração, de degeneração, ou seja, de perda de direitos associados ao trabalho, de 

conquistas anteriormente observadas. Já o conceito de precariedade não carrega 

consigo a ideia de deterioração ou de perda (LEITE, 2011, p. 31).   
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Segundo Druck (2011), os estudos sobre precarização social têm sido amparados no 

processo de reestruturação e de seus impactos sobre as condições de vida e trabalho dos 

trabalhadores. Isto porque a flexibilização do trabalho e do emprego promove o crescimento 

de diversos tipos de trabalho precário, antigos e novos, os quais são “marcados 

invariavelmente por instabilidade, incerteza, insegurança, imprevisibilidade, adaptabilidade e 

riscos” (DRUCK, 2011, p. 68).  

No âmbito da organização do trabalho, a autora elucida que o processo de 

flexibilização é um fenômeno abrangente que inclui desde o mercado de trabalho, através da 

desregulamentação da legislação trabalhista por parte do Estado (contratos de tempo parcial, 

tempo determinado, subcontratado), até os processos de trabalho, com impactos nas jornadas 

de trabalho (banco de horas), na remuneração flexível (fixo e variável), nos postos de trabalho 

(multifuncionalidade e polivalência), nas novas formas de gestão e organização do trabalho 

(trabalho flexível).  

Druck (2011) aponta que as mudanças no mundo do trabalho culminaram em uma 

“nova precarização” social do trabalho, sustentada por um processo de institucionalização da 

flexibilização e da precarização de novas formas de trabalho, justificada pela necessidade de 

adaptação às novas exigências da globalização do capitalismo. Quanto ao sentido de “nova 

precarização”, a autora elucida que no Brasil ela é vista como “nova” porque foi 

reconfigurada e ampliada, levando a uma regressão social em todas suas dimensões, posto 

que: 

 

a) atinge tanto as regiões mais desenvolvidas do país, a exemplo de São Paulo, 

quanto  as regiões mais tradicionalmente marcadas pela precariedade, como a Bahia; 

b) está presente tanto nos setores mais dinâmicos e modernos do país, como as 

industriais de ponta, como nas formas mais tradicionais do trabalho informal, conta 

própria, autônomo; c) atinge tanto os trabalhadores mais qualificados como os 

menos qualificados (DRUCK, 2011, p. 88). 

 

Embora a precarização atinja a maioria dos que vivem do trabalho, o grupo mais 

atingido é o das mulheres (HIRATA, 2009; LEITE, 2009). As particularidades da 

precarização asseguram a posição desprivilegiada da mulher no trabalho e emprego: são 

majoritárias no trabalho de tempo parcial, constituem a maioria na distribuição por sexo dos 

empregos precários, ocupam postos de trabalho mais desqualificados e de menor 

responsabilidade e remuneração.  

Segundo os estudiosos, a precarização do trabalho é causada por impactos provocados 

pela flexibilização, a saber: fragmentação e segmentação dos trabalhadores; heterogeneidade; 

individualização; fragilização dos sindicatos; informalização do trabalho; perda de direitos 
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sociais; degradação das condições de saúde e trabalho. Quanto aos seus efeitos, estes têm 

sido: a redução do emprego; o desemprego estrutural; a intensificação do trabalho; em 

adoecimento laboral; a desigualdade de gênero (DRUCK, 2011; LEITE 2009; DAL ROSSO, 

2008; DEJOURS, 2007; HIRATA, 2009). 

De um modo geral, os trabalhadores informais vivenciam as características da 

precarização do trabalho, tais como: inserção no mercado de trabalho através de trabalho 

precário; perda de direitos sociais; instabilidade e insegurança; descontinuidade do trabalho; 

ausência de perspectiva futura (CASTEL, 2009; SENNETT, 2009; DRUCK, 2011; LEITE, 

2009, 2011).  

No setor de confecção o trabalho informal é uma das formas mais utilizadas pelo 

trabalhador para se inserir no mercado de trabalho, caracterizando a precarização do trabalho 

no segmento (ARAÚJO; AMORIM, 2001/02; AMORIM, 2003; NUNES; CAMPOS, 2006; 

LEITE, 2004; LIMA, 2009; VILASBOAS, 2015). Essa realidade faz parte do Polo de 

confecção investigado, a maioria dos/as empregados/as não têm carteira de trabalho assinada, 

já os/as proprietários/as não têm a atividade registrada, caracterizando a informalidade no 

segmento.  

A reconfiguração do trabalho na perspectiva da informalidade é discutida a seguir.  

 

1.3.2  Informalidade: a reconfiguração do trabalho para a reprodução do capital  

 

O conceito de setor informal48 começa a ser discutido nos anos 1970, após um estudo 

realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre as condições de trabalho 

no Quênia e difundido na América Latina pelos estudos do Programa Regional do Emprego 

                                                           
48 Cacciamali (1982, p. 26-27), em sua tese de doutorado, define setor informal como o conjunto de formas de 

organização da produção que não se baseia para seu funcionamento, no trabalho assalariado. A autora enumera 

também as características definidoras de formas tidas como não capitalistas de organização da produção: i) o 

próprio produtor é o possuidor direto dos instrumentos de trabalho e/ou de estoque de bens para a realização de 

seu trabalho e se insere na produção sob a forma simultânea de patrão e empregado; ii) ele emprega a si mesmo e 

pode lançar mão de trabalho familiar ou de ajudantes como extensão de seu próprio trabalho; obrigatoriamente, 

participa diretamente da produção e conjuga essa atividade com aquela de gestão; iii) o produtor direto vende 

seus serviços e mercadorias e recebe um montante de dinheiro que é utilizado, principalmente, para consumo 

individual e familiar e para a manutenção da atividade econômica; e, mesmo que o indivíduo aplique seu 

dinheiro com o sentido de acumular, a forma como se organiza a produção, com apoio no próprio trabalho, em 

geral, não lhe permite tal acumulação; iv) a atividade é dirigida pelo fluxo de renda que a mesma fornece ao 

trabalhador e não por uma taxa de retorno competitiva, e é desta renda que se retira os salários dos ajudantes ou 

empregados que possam existir; v) nessa forma de produzir não existe vínculo impessoal e meramente de 

mercado entre os que trabalham; vi) o trabalho pode ser fragmentado em tarefas, mas isso não impede ao 

trabalhador aprender todo o processo que origina o produto ou serviço final, processo este muitas vezes 

descontínuo ou intermitente, seja pelas características da atividade, pelo mercado ou em função do próprio 

produtor. 
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para América Latina e o Caribe (PREALC/OIT).  

Para o PREALC/OIT, a origem do trabalho informal na América Latina e Caribe teria 

sido resultante da migração campo-cidade desencadeada no pós-Segunda Guerra Mundial, em 

um contexto de industrialização tardia (VERAS DE OLIVEIRA, 2011). O excesso de mão de 

obra resultante do processo de migração fez com que população não absorvida pelo mercado 

de trabalho assalariado se adentrasse em ocupações fora da relação salarial e sem proteção 

social49 (TOKMAN, 201150; LEITE, 2009; FILGUEIRAS; DRUCK; AMARAL, 2004). 

Contudo, essa abordagem foi amplamente criticada por sociólogos e economistas por 

dois motivos. O primeiro se refere à visão dicotômica e dualista que envolvia o setor formal e 

o setor informal: de um lado o setor moderno, formal, dinâmico, capitalista; de outro, o setor 

atrasado, informal, de baixa produtividade. A abordagem considerava os dois setores de forma 

estática e desconectada, não levando em conta a imbricação das atividades econômicas em 

suas relações de troca (produção e comercialização) (FILGUEIRAS; DRUCK; AMARAL, 

2004; ARAUJO, 2011; CACCIAMALI, 2000). 

O segundo motivo era a previsão dos estudiosos da área  do desaparecimento do setor 

informal nos países subdesenvolvidos com o desenvolvimento capitalista, transformando as 

relações de trabalho não assalariadas em relações de trabalho assalariadas, o que não ocorreu. 

Isto porque o sistema capitalista, em seu processo de desenvolvimento, se reestrutura criando 

espaço econômico para sua reprodução na proporção de seu próprio crescimento, mantendo 

ou recriando relações de subordinação do setor informal ao setor formal (SOUZA, 1980; 

CACCIAMALI, 2000)51.  

Tais críticas indicaram a necessidade de reformulação na concepção de informalidade. 

Assim, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a informalidade passa a ser denominada 

por economia registrada e economia não registrada, na perspectiva jurídica. Essa 

ressignificação do conceito tem como ponto de partida a crise econômica mundial e o 

processo de reestruturação produtiva nos países centrais e periféricos, que culminaram na 

desarticulação do mercado de trabalho e no surgimento de atividades não regulamentadas, 

                                                           
49 Para a OIT, o ponto de partida para o exame e classificação do setor informal era através de um conjunto de 

características, quais sejam: produção em pequena escala, atividades com baixo uso de tecnologia, baixa 

capacidade de acumulação de capital, quase inexistente a separação entre capital e trabalho, utilização de 

trabalho familiar, oferta de empregos instáveis e sem proteção social (ARAUJO, 2011). 
50 Segundo Tokman (2011) o setor informal seria resultado do excedente da força de trabalho, em que 

trabalhadores pobres, migrantes do campo para os centros urbanos, sem acesso a empregos formais se adentram 

em atividades econômicas de baixa produtividade como alternativa de emprego e renda, ou seja, um setor de 

excluídos do setor moderno, resíduo de uma economia dual e cuja lógica de funcionamento era a sobrevivência. 
51 Para mais detalhes do caráter de subordinação do setor informal ao setor formal, ver Souza (1980) e 

Cacciamali (2000, 1982). 
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tendo como consequência a redução do contingente de trabalhadores assalariados e a 

expansão do número de trabalhadores não regulamentados.   

Nesse novo contexto, o termo informalidade passa a ser designado para expressar 

atividades e práticas econômicas ilegais e/ou ilícitas, que estão à margem da legislação. Trata-

se de distinguir as atividades formais das informais através da legalidade ou ilegalidade do 

ponto de vista de serem registradas ou não (economia subterrânea ou economia submersa).  

 

Com isso a informalidade identifica-se com a chamada economia subterrânea ou não 

registrada, ou ainda, com a economia submersa ou não registrada, sendo redefinida, 

portanto, por um critério jurídico; e não mais pelo uso de um critério econômico, 

como é o caso do primeiro conceito (FILGUEIRAS; DRUCK; AMARAL, 2004, p. 

214). 

 

Segundo Filgueiras, Druck e Amaral (2004), nessa definição a informalidade abrange 

tanto as atividades econômicas quanto o mercado de trabalho. Neste último, as relações de 

trabalho com ausência de contratos e de proteção social seria um demarcador da 

informalidade, sendo, portanto, consideradas ilegais.  

Nesse sentido, o termo informalidade definido como economia não registrada expressa 

por um lado as atividades realizadas por agentes que atuam à margem da regulação do Estado, 

podendo abranger sonegação e até casos de atividades clandestinas (ilícitas à luz do código 

penal ─ a exemplo do contrabando). Por outro lado, expressa as relações de trabalho em que 

os empregados exercem atividade fora das normas da legislação trabalhista. O que  os dois 

casos têm em comum é a ausência de registro. 

Transformações ocorridas nas décadas de 1980 e 1990 nos países centrais e 

periféricos, tais como globalização, reestruturação produtiva e adoção de políticas neoliberais, 

sobretudo na legislação trabalhista, provocaram a desestruturação do mercado de trabalho e 

uma nova dinâmica na relação formal – informal. Tais mudanças tiveram como consequência 

a expansão da informalidade e a criação e recriação de formas de organização do trabalho que 

misturam atividades econômicas formais com trabalho desprotegido. Dessa forma, o conceito 

de informalidade começa a ser repensado, uma vez que se nota uma imbricação permanente 

das atividades econômicas formalizadas com o trabalho desprotegido. 

 

Repensar a informalidade torna-se necessário quando se observam as relações cada 

vez mais intrincadas, as interconexões dinâmicas entre esse segmento do trabalho 

desprotegido e informal e as atividades econômicas nas quais predomina o trabalho 

formal, principalmente se considerarmos o desenvolvimento do trabalho flexível, 

que se realiza em grande medida, por meio do uso flexível e intensivo do trabalho 

não só no plano nacional e regional, mas também, em escala global (ARAUJO, 

2011, p. 168). 
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Estudos recentes têm analisado a informalidade e sua relação com as atividades 

econômicas formalizadas a partir do conceito de “nova informalidade”, que serve de 

demarcador do conceito utilizado nesta tese. Tal enfoque está voltado para as transformações 

no mundo do trabalho e a imbricação das atividades formal e informal. 

Dedecca e Baltar (1997) elucidam que a expansão da informalidade seria um 

fenômeno resultante dos processos de reestruturação produtiva e globalização, os quais 

tiveram como consequência a transferência dos trabalhadores inseridos nas atividades 

formais, capitalistas ou legais, para atividades informais, não tipicamente capitalistas e/ou 

legais, dando origem ao que se tem denominado de “nova informalidade” nos países 

periféricos.   

Os autores enfatizam que no Brasil a “nova informalidade” se caracteriza pelo 

acréscimo do número de autônomos, em geral assalariados disfarçados que trabalham para as 

empresas, resultado do aumento generalizado da terceirização; pela entrada de novos 

trabalhadores do setor formal no setor informal; pela criação de novos produtos e de novas 

atividades econômicas e na redefinição de outras já existentes.  

 

A nova informalidade se caracteriza pela presença de novos trabalhadores informais, 

em velhas e novas atividades, articulados ou não com os processos produtivos 

formais, ou em atividades tradicionais da velha informalidade que são por eles 

redefinidas (DEDECCA; BALTAR, 1997, p. 69). 

 

Em consonância com a reflexão anterior, Cacciamali (2000) apresenta uma abordagem 

em que a informalidade está vinculada a mudanças estruturais decorrentes do modelo de 

acumulação capitalista em curso. A autora traz o conceito de “processo de informalidade” 

fazendo referência às mudanças institucionais ocorridas na América Latina, em função da 

reestruturação produtiva e da reorganização do trabalho assalariado, que proporcionaram 

mudanças significativas no mercado de trabalho, resultando em dois fenômenos. 

O primeiro se refere às transformações nas relações e contratos de trabalho nas 

empresas formais, que culminaram na reorganização do trabalho e da produção através do 

trabalho assalariado sem carteira, da subcontratação e da terceirização, do trabalho 

temporário, cooperativado, a domicílio, dentre outros. O segundo diz respeito ao 

autoemprego, constituído por indivíduos que se inserem no mercado de trabalho através do 

trabalho por conta própria ou como prestadores de serviços a microempresas sem vínculos 

formais de trabalho. Essas novas formas contratuais ou atividades ocupacionais têm em 

comum a precarização, a vulnerabilidade, a incerteza de renda e a ausência de perspectiva 

futura. 
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A autora elucida que as mudanças estruturais no mercado de trabalho têm propiciado a 

diminuição relativa do emprego industrial e a expansão do emprego no setor terciário 

(serviços e comércio). Esses setores estariam voltados para uma reorganização do trabalho na 

produção, serviços e distribuição de bens através do trabalho informal, a exemplo do 

comércio de rua ou ambulante.  

Lima e Soares (2002) explicitam que a “nova informalidade” incorpora tanto os 

trabalhadores antes ocupados no mercado formal como os trabalhadores do velho informal 

por conta própria de todos os tipos e atividades, uma vez que esses trabalhadores necessitam 

misturar atividades tanto do setor formal como informal para sua própria sobrevivência e da 

família. Para o autor e a autora, a nova informalidade não representa nada de novo, uma vez 

que um grande contingente de trabalhadores sempre esteve na informalidade e sempre 

dependeu da família para sua reprodução como força de trabalho. Entretanto, Lima e Soares 

(2002, p. 167) ressaltam que a novidade consiste em “a nova informalidade deixar de 

representar algo transitório para constituir-se em definitivo”.  

Noronha (2003), ao discutir sobre a “nova informalidade”, assevera que essa 

abordagem resulta das mudanças nos processos de trabalho, das novas concepções gerenciais 

e organizacionais e dos novos tipos de trabalho. Aponta que a internacionalização da 

economia e o processo de reestruturação produtiva têm levado o mercado de trabalho a buscar 

novos tipos de contratos, bem como de mesclar atividades informais tradicionais a novas 

formas de trabalho precário, tais como: autônomo, parcial, cooperativado. Esses tipos de 

trabalho se inserem na nova conjuntura de exploração do capital/trabalho, uma vez que grande 

parte desses trabalhadores são empregados disfarçados, dado a dimensão de continuidade e 

subordinação dos trabalhadores aos contratantes. 

Filgueiras, Druck e Amaral (2004) consideram a informalidade a partir do conceito de 

atividades “não fordistas”52 ou “atividades precárias”, constituída a partir da junção de dois 

critérios: ilegalidade e/ou atividades e formas de produção não tipicamente capitalistas. 

Buscam com esse conceito abarcar tanto as atividades não tipicamente capitalistas53 (legais ou 

ilegais) quanto as relações de trabalho não registradas, mesmo que tipicamente capitalistas 

(assalariados sem carteira assinada). Trata-se de uma definição que exclui apenas as 

                                                           
52 A denominação não fordista busca sintetizar e reunir os trabalhadores que têm uma inserção precária no 

mercado de trabalho e que, portanto, não estão sob a proteção das leis sociais e trabalhistas reguladas pelo 

Estado. De maneira análoga, as atividades fordistas se constituem especificamente pela presença do 

assalariamento regulamentado, ou seja, assalariado com carteira de trabalho assinada (FILGUEIRAS; DRUCK; 

AMARAL, 2004, p. 215).  
53 A atividade não capitalista pode ser vista como aquela que não se sustenta a partir da geração da mais-valia, 

nem pela separação entre o capital e trabalho. Mais detalhes em Cacciamali (1982; 2000).  
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atividades ou relações de trabalho capitalistas registradas (atividade fordista). Desse modo, a 

informalidade se identifica com todas as formas e relações de trabalho não fordistas, também 

identificadas como precárias devido à falta de proteção das leis sociais e trabalhistas reguladas 

pelo Estado.  

Véras de Oliveira (2011), em artigo recente, assevera que a reconfiguração da 

informalidade alterou a dinâmica formal e informal. Assim como Cacciamali (1982, 2000), o 

autor aponta que, a partir da década de 1990, em vez de se caracterizar como um resíduo da 

dinâmica capitalista, ou como uma dinâmica estabelecida em seus interstícios, cujas 

consequências atingiam, sobretudo, os países periféricos, a informalidade passa a envolver 

também o núcleo da acumulação capitalista, seus setores e regiões mais dinâmicos.   

Para o autor, a dinâmica formal e informal passou a comportar dois movimentos 

contraditórios e complementares. O primeiro, denominado de “informalização da 

formalidade”, que seria decorrente da imposição da nova dinâmica capitalista mundial, cuja 

expressão seria através dos processos de externalização, satelização e internalização54. O 

segundo movimento, denominado de “formalização do informal”, se refere à legitimação por 

parte dos poderes públicos municipal, estadual e federal, do trabalho autônomo informal, tais 

como perueiros, moto-taxistas, flanelinhas, camelôs, programa empreendedor individual.  

No que se refere à dinâmica da “formalização do informal”, Verás de Oliveira (2011) 

destaca os autônomos ou por conta própria (camelôs) e os pequenos empreendedores 

organizados em novos espaços conhecidos como shoppings populares. Esses trabalhadores 

estariam atuando às  margens da regulamentação, seja na atividade econômica ou nas relações 

de trabalho, numa clara legitimação da informalidade, uma vez que as autoridades locais não 

exercem pressões para a regularização dos estabelecimentos e das relações de trabalho.  

Corroborando com esse assunto, Araújo (2011) postula que o conceito de “nova 

informalidade” permite compreender tanto as atividades típicas da velha informalidade quanto  

as criadas ou recriadas para a reprodução do capital. Toma como exemplo o setor de 

confecção, destacando a terceirização e o autoemprego. Destaca o trabalho ambulante ou de 

rua, uma atividade de trabalho antiga que, reconfigurada pelo desenvolvimento do 

capitalismo, vem ocupando espaços nos camelódromos e shoppings populares das grandes 

cidades brasileiras. A ocupação nesses novos espaços tem como finalidade o comércio 

                                                           
54 A informalização da formalidade através dos processos de informalização por externalização: substituição por 

expulsão do trabalho formal pelo informal através da terceirização. Informalização por satelização: terceirização 

sem expulsão do núcleo formal, mas a imbricação formal-informal; Informalização por internalização: adoção de 

estratégias informais nas relações formais - hora extra além dos limites legais, salários inferiores aos valores 

contratados formalmente, contrato precários, como de tempo parcial, temporário ou diário. . (VÉRAS de 

OLIVEIRA, 2011). 
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popular, sobretudo, de produtos do vestuário e eletrônicos.  

O Polo de confecção da região da Rua 44 se insere nessa nova dinâmica. O Polo foi, 

em um primeiro momento, ocupado por trabalhadores/as que viram no comércio de rua uma 

possibilidade de inserção no mercado de trabalho através da atividade de camelô e/ou 

ambulante. Com o surgimento dos centros de compras, muitos/as trabalhadores/as passaram a 

exercer a atividade comercial nesses novos espaços, como microempresários/as.  

Com o aumento do número de microempresas aumenta também a informalidade, já 

que a maioria não tem registro nos órgãos oficiais. As relações de trabalho também são 

desprovidas de regulamentação, posto que predominam  empregados/as sem carteira de 

trabalho assinada.  Não obstante, a atividade no Polo tem deixado gradativamente sua 

característica de não capitalista e se transformado em uma atividade capitalista, incorporando 

inclusive, aspectos gerencialista na forma de gestão.  

O capítulo a seguir discute o trabalho no setor de confecção da região da Rua 44, 

objeto de estudo desta tese.   
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CAPÍTULO II 

 

O SETOR DE CONFECÇÃO EM GOIÁS E EM GOIÂNIA: O POLO DA REGIÃO DA 

RUA 44      

 

O processo de reestruturação produtiva, globalização econômica e de abertura de 

mercados mundiais promoveu a intensificação da competição global. Tais fatos fizeram surgir 

novos padrões competitivos e estratégias empresariais, dando origem a outras formas de 

organização do trabalho e de atividades produtivas e comerciais.  O Polo de confecção da 

região da Rua 44, parte do setor de confecção em Goiânia, sofreu o impacto das mudanças, 

tendo como resultado a reconfiguração do trabalho e do espaço das atividades comerciais. 

Nessa perspectiva, este capítulo apresenta o panorama do setor de confecção em Goiás e em 

Goiânia55. Em seguida aborda o processo de desenvolvimento do Polo, apresentando sua 

origem, configuração e dinâmica interna, bem como a atuação do poder público, do 

empresariado e das instituições de apoio nesse processo. O novo Polo é o maior e o mais 

importante do estado de Goiás na atualidade, constitui fonte de trabalho/emprego para 

milhares de trabalhadores e trabalhadoras do setor de confecção e de outros setores correlatos.  

 

2.1  O SETOR DE CONFECÇÃO EM GOIÁS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-2015), a 

população total do estado de Goiás é estimada em 6.630.851 habitantes. A população 

feminina é mais expressiva que a masculina. Conforme os dados da Tabela 4, as mulheres 

representam 51,3% e os homens 48,7%.  

 

                                                           
55Neste estudo a análise do setor de confecção envolve o segmento de confecção e comércio de artigos do 

vestuário. Os dados estatísticos dos dois segmentos são apresentados de forma agregada, quando for um dado 

relevante ou com grande variação percentual, este é apresentado de forma desagregada. Os dados têm como base 

a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): Indústria: CNAE 2.0 Divisão 14 (Confecção de 

roupas íntimas; Facção de roupas íntimas; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as 

confeccionadas sob medida; Confecção sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Facção de 

peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confecção, 

sob medida, de roupas profissionais; Facção de roupas profissionais; Fabricação de acessórios do vestuário, 

exceto para segurança e proteção; Fabricação de meias; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em 

malharias e tricotagens, exceto meias). Comércio: CNAE 2.0 Divisão 46.42-7 (Comércio atacadista de artigos do 

vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de roupas e acessório para uso 

profissional e de segurança do trabalho); Divisão 47.81-4 (Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios). 
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Tabela 4 - População por sexo – Estado de Goiás – 2015 

Sexo Frequência Percentual 

Masculino  3.230.849 48,7 

Feminino 3.400.002 51,3 

Total 6.630.851 100,0 

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração da autora. 

 

Quanto ao nível de escolaridade da população, em Goiás predomina o ensino 

fundamental incompleto, 33,2%; na sequência o ensino médio completo, 20,6%; e o superior 

completo, 8,7%. Com relação à idade, os dados revelam que a maioria da população é jovem, 

50% do seu total de habitantes tem idade até 33 anos; 25% possuem de 17 a 49 anos e 75% 

possuem até 49 anos. Sobre a cor/raça, a maioria da população é parda, 52,3%; branca, 

39,1%. A remuneração média da população é de 2 salários mínimos (PNAD, 2015). 

No que se refere ao setor de confecção em Goiás, este tem sido destacado como um 

dos setores que mais tem contribuído para o fortalecimento da economia goiana. Com 

crescimento iniciado na década de 1980, no período de 1990 a 2005, o segmento já ocupava a 

liderança no ranking de número de estabelecimentos industriais no estado56. De acordo com 

Nunes e Marques (2007), o número de estabelecimentos industriais no segmento do vestuário, 

calçados e artefatos de tecidos em Goiás em 1991 era de 2.619; em 2005 esse número salta 

para 3.787 unidades produtivas.  

Tal resultado indica que o processo de reestruturação produtiva nesse período não 

alterou substancialmente o desempenho do setor de confecção goiano, porque ao mesmo 

tempo em que houve uma redução no número de fábricas de confecções, houve também um 

aumento no número de pequenas facções, a maioria domiciliar.  

Todavia, nos últimos anos o setor de confecção tem perdido participação na indústria 

de transformação. Segundo os dados da RAIS, o setor ocupou em 2013 a quarta posição, atrás 

dos setores de alimentos, biocombustíveis, e químicos. No que tange ao comércio (atacado e 

varejo), o setor de confecção está na quinta posição, atrás dos setores de veículos e motos, 

material de construção, combustíveis, hiper e supermercados.  

Embora tenha perdido participação na estrutura industrial, o setor de confecção tem 

um papel importante no desenvolvimento econômico do Estado. De acordo com os dados da 

RAIS, em 2015, dos 22.463 estabelecimentos da indústria de transformação, 5.787 eram do 

setor de confecção, ou seja, aproximadamente, 25,8%. Por outro lado, dos 108.964 

                                                           
56 Com base nos dados da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, Nunes e Campos (2006) mostram que no 

período de 1990 a 2005 o setor do vestuário em Goiânia estava à frente do setor de alimentos e do setor de 

minerais não metálicos.  



73 

 

 

estabelecimentos no comércio em geral, 12.727 eram do comércio de confecção, o que 

corresponde a aproximadamente 11,7% do total.  

A Tabela 5 mostra a evolução do setor de confecção em Goiás nos últimos anos.  

Nota-se que entre 2010 e 2013 o número total de estabelecimentos apresentou um crescimento 

contínuo; a partir de então a situação se inverte, passando a apresentar uma queda constante. 

A mesma situação ocorre no número total de vínculos empregatícios, que apresenta 

crescimento até 2014 e uma queda acentuada em 2015. Esse resultado está relacionado à crise 

econômica e política que tem se desenvolvido no país a partir de 2014, cujas consequências 

têm sido o fechamento de empresas e a demissão de funcionários/as como medida de redução 

de custos.   

 

Tabela 5 - Estabelecimentos e vínculos empregatícios no setor de confecção – Estado de 

Goiás – 2010 a 2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indústria 

Estabelecimentos  5.761  5.962 5.889 5.995 5.924 5.787 

Vínculos 

empregatícios 
38.629 42.641 44.950 46.335 44.841 41.387 

Comércio 

(atacado 

e varejo) 

Estabelecimentos 12.731 12.913 12.754 13.067 13.051 12.727 

Vínculos 

empregatícios 
30.375 32.540 34.994 37.981 39.651 37.399 

Totais 

Total de 

estabelecimentos 
18.492 18.875 18.643 19.062 18.975 18.514 

Total de vínculos  69.004 75.181 79.944 84.316 84.492 78.786 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração da autora. 
 

Os dados da RAIS para o ano de 2015 revelam também que dos 18.514 

estabelecimentos industriais do setor de confecção, 7.598 estão instalados na capital, ou seja, 

41,0%. O restante está espraiado por vários municípios do estado, tais como Aparecida de 

Goiânia, Jaraguá, Trindade, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Catalão, Senador Canedo, Pontalina, 

Inhumas. Os municípios com maior número de estabelecimentos são: Goiânia, Jaraguá, 

Aparecida de Goiânia e Trindade.  

Tal crescimento possibilitou que o Polo atacadista de confecção de Goiás assumisse a 

quarta posição no ranking nacional, só ficando atrás dos Polos atacadistas do estado de São 

Paulo (estado), Paraná (Cianorte) e Santa Catarina (Brusque).  

No que tange ao tamanho dos estabelecimentos57 no setor de confecção em Goiás, a 

                                                           
57 Como já exposto em capítulo precedente, um dos critérios utilizados pelo Sebrae (2013) para determinar o 

tamanho da empresa é o número de funcionários. Assim, na indústria, microempresa é aquela que emprega até 
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maioria se enquadra como microempresa. A faixa de número de empregados/as predominante 

é de 1 a 4 funcionários/as. Quanto ao número de pessoas ocupadas por porte dos 

estabelecimentos, as microempresas são as que mais empregam; em seguida, as pequenas 

empresas.  

Com relação ao perfil dos/as trabalhadores/as, os dados da RAIS revelam que, no ano 

de 2015, dos 78.786 trabalhadores/as do setor de confecção em Goiás, 26,6% são homens, e 

73,4% são mulheres58. Esses dados vão ao encontro da literatura, que postula que na maioria 

dos estados brasileiros prevalece o sexo feminino no setor de confecção. Comparando os 

dados de 2015 com os dados de 2010, constata-se que a quantidade de homens no setor de 

confecção goiano diminuiu 1,2 pontos percentuais, enquanto que a participação das mulheres 

aumentou na mesma proporção, como indica a Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Vínculos ativos no setor de confecção segundo sexo – Estado de Goiás – 2010 e 

2015 

Ano Sexo Frequência Percentual 

2010 

Masculino 19.155 27,8 

 Feminino 49.849 72,2 

Total 69.004 100,0 

2015 

Masculino 20.929 26,6 

 Feminino 57.857 73,4 

Total 78.786 100,0 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração da autora. 
 

Os dados da RAIS revelam que o nível de instrução mais expressivo no setor de 

confecção em Goiás no ano de 2015 é o ensino médio completo, 64,3%.  Quanto à faixa etária 

a predominância é a de 18 a 24 anos, 33,9%. A faixa de remuneração média mensal é de 1 a 

1,5 salários mínimos, 57,5%59.  

Essa breve exposição mostra a relevância do setor de confecção para a economia local, 

sobretudo para os/as trabalhadores/as que participam diretamente desse ramo 

produtivo/comercial, bem como para os/as trabalhadores/as que atuam de forma indireta, 

                                                                                                                                                                                     
19 funcionários e no comércio até 9; pequena empresa na indústria é aquela que emprega de 20 a 99 e no 

comércio de 10 a 49.  
58 No comércio de artigos do vestuário a participação das mulheres é ainda maior que na indústria, 77,7% no 

primeiro contra 69,6% no segundo.  
59No que tange ao ensino médio completo, na confecção os homens representam 29,5%, e as mulheres 70,5%; no 

comércio 21,8% são homens e 78,2% são mulheres. Na faixa etária de 18 a 24 anos, na confecção 41,1% são 

homens e 58,9% são mulheres; no comércio, os homens representam 24,8% e as mulheres 75,2%. Quanto à 

remuneração média (SM) de 1 a 1,5 salários, na confecção 32,3% são homens e 67,7% são mulheres; no 

comércio 20,8% são homens e 79,2% são mulheres (RAIS, 2015).   
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participantes de outros segmentos, como hotelaria, turismo, agências de viagens, entre outros.  

Entretanto, cabe apontar que os dados apresentados representam o setor de confecção 

formalizado e, como é de conhecimento geral, é frequente no setor a presença de pessoas que 

realizam as atividades sem vínculo empregatício. Nesse sentido, é relevante apresentar aqui os 

dados da PNAD (2015), uma vez que essa base de dados captura todos os/as trabalhadores/as 

com trabalho regulamentado e desregulamentado (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Ocupados/as no setor de confecção segundo sexo – Estado de Goiás – 2015 

Sexo Frequência Percentual 

Masculino 21.254 22,1 

Feminino 75.050 77,9 

Total 96.304 100,0 

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração da autora. 
 

Comparando os dados da PNAD com os dados da RAIS é possível verificar a 

quantidade de trabalhadores/as que realizam trabalho sem vínculo empregatício. O primeiro 

indica um total de 96.304 trabalhadores/as; o segundo, 41.38760. Isto significa que 54.917 

trabalhadores/as realizam as atividades sem vínculo empregatício, ou seja, aproximadamente 

56,2% do total de trabalhadores/as do setor de confecção em Goiás são informais. 

Essa e outras particularidades do setor de confecção estão presentes na configuração 

do Polo de confecção aqui investigado. 

 

2.2  O SETOR DE CONFECÇÃO EM GOIÂNIA: UMA VISÃO PANORÂMICA  

 

2.2.1  Goiânia e o surgimento do setor de confecção 

 

O município de Goiânia está localizado na região central do estado, distante 220 km 

de Brasília, capital do Brasil. Goiânia tem como principal via de acesso a BR 153, que 

interliga o município a praticamente todos os estados do país, possui um aeroporto 

internacional e conta com os serviços de importação e exportação da Plataforma Logística 

Modal de Goiás, situada em Anápolis, caracterizada como Porto Seco. 

 

                                                           
60 Os dados da PNAD envolvem apenas o da indústria de confecção, não sendo possível obter os dados do 

comercio atacadista de artigos do vestuário, uma vez que esta base informa apenas o comercio em geral. Assim, 

a comparação é feita apenas entre o setor industrial das duas bases de dados – RAIS e PNAD. Os dados da 

PNAD se referem aos códigos 18001 (Confecção de artigos do vestuário e acessórios - exclusive sob medida) e 

18002 (Confecção sob medida de artigos do vestuário e acessório respectivamente).   
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Figura 3 - Mapa da Região Metropolitana de Goiânia-GO 

 
Fonte: IBGE, 2015 

 

A cidade de Goiânia foi fundada em 24 de outubro de 1933. A sua criação buscava 

atender uma demanda de ordem política e econômica que envolvia dois movimentos. O 

primeiro, de âmbito regional, visava transformá-la na nova capital do estado de Goiás, o que 

na realidade ocorreu no ano de 1937; e de articular as regiões produtivas do estado, 

principalmente as regiões sul e sudeste a fim de transformar a capital num centro de compras 

regional. O segundo, de âmbito nacional, tinha como objetivo inserir o estado de Goiás na 

economia do país61.  

De acordo com os dados do Censo (2010), a população do município de Goiânia é de 

1.302.001 habitantes, sendo 47,7% do sexo masculino e 52,3% do sexo feminino. Com 

relação aos seus habitantes, 99,6% estão localizados na zona urbana do município e 0,4% na 

zona rural, caracterizando o município como eminentemente urbano (Tabela 8).  

 

Tabela 8 - População por sexo – Município de Goiânia-GO – 2010 

Sexo Frequência Percentual 

Masculino 620.857 47,7 

Feminino 681.144 52,3 

Total 1.302.001 100,0 

Fonte: Censo, IBGE. Elaboração da autora. 
 

Quanto ao nível de escolaridade dos residentes, os dados do Censo (2010) revelam que 

42,8% da população de Goiânia são sem instrução ou têm até o fundamental incompleto; 

42,9% da população tem o ensino fundamental completo e superior incompleto. Com relação 

                                                           
61 A economia goiana até esta década era voltada para o setor primário (agricultura e pecuária), o setor 

secundário e terciário ainda era pouco desenvolvido. A economia do estado era isolada do restante da economia 

do país, a integração com os centros dinâmicos do país só ocorreu com a construção de Brasília em 1957.  
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à idade, esta mesma base de dados revela que a população é predominante jovem, 50% do seu 

total de habitantes têm idade até 30 anos; 25% possuem de 30 a 45 anos; 75% possuem até 45 

anos.  

Ainda de acordo com o Censo, o estado civil que predomina em Goiânia é o de 

solteiro, representando 51,3%; seguido de casado, 37,5%. Com referência à cor/raça da 

população, os brancos são maioria, 47,9%; seguidos de pardos, 44,5%; e uma pequena parcela 

de pretos, 5,7%.  

Quanto aos rendimentos da população, o Censo (2010) indica que 50% auferem até 

1,76 salários mínimos; 25% até 1 salário mínimo; 75% até 3,51 salários mínimos; o restante 

acima de 3,52 salários mínimos. No que se refere à ocupação, na semana de referência da 

pesquisa, 60,5% da população economicamente ativa62 estavam ocupadas; 39,5% estavam 

desocupados (desempregados, aposentados, etc.). 

Com relação ao surgimento do setor de confecção em Goiânia, este remonta à segunda 

metade da década de 1950. Impulsionado pelo aumento da população e pelo crescimento na 

demanda de bens de consumo e serviços, surge em 1954 em Goiânia a Tecidos Tita, primeira 

loja do ramo do comércio atacadista de tecidos e artigos de cama, mesa e banho no estado de 

Goiás (CASTRO; BRITO, 2006). Fundada por Manuel da Cunha Rego Madruga, a Tecidos 

Tita atua até hoje no segmento de confecção. 

Frente à dificuldade de acesso a artigos do vestuário e demanda crescente pelos 

produtos do segmento, em 1960 surgem as primeiras indústrias de confecção em Goiânia. 

Destarte, em 1964 foi criada a “Planalto Confecções”, uma loja de roupas masculinas que 

ainda hoje confecciona calças e camisas. Em 1966 emerge a “Confecções Nova Plan”, voltada 

para artigos do vestuário e artigos de cama, mesa e banho; hoje apenas revende mercadorias. 

Em 1967 surge a “Confecção Scala”, renomeada “Bulk Confecções”, fundada por Antônio 

Meneguello, que implantou a “modinha” com vendas somente no atacado e atualmente atende 

também no varejo, com produtos para o público feminino, masculino e infantil.  

Nas décadas de 1980 e 1990, mesmo diante de um cenário de crise e reestruturação do 

setor de confecção no Brasil, houve um crescimento explosivo de micro e pequenas empresas 

de confecção em Goiânia. O fato de muitas delas conseguirem um bom nível de qualidade e 

produzirem com mão de obra relativamente barata facilitou a expansão da maioria.  Inúmeras 

empresas verticalizaram sua atuação para outros setores econômicos, principalmente para o 

comércio de seus produtos, sobretudo no atacado. A expansão da atuação transformou os 

                                                           
62 Compreende a população com idade de 10 a 65 anos com potencial para ocupar o setor produtivo (população 

ocupada e população desocupada).  
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confeccionistas em industriais-lojistas do comércio atacadista de confecção.  

Verifica-se assim que a origem do capital empregado no setor de confecções está 

relacionada aos profissionais ligados às atividades de produção e comercialização. Os novos 

confeccionistas instalaram suas lojas de confecção nas imediações dos setores Campinas, 

Fama e Marista. Atualmente, os principais polos de moda em Goiânia são a Av. Bernardo 

Sayão (Setor Fama), o Goiás Center Modas (Setor Crimeia Oeste) e a região da Rua 44 (Setor 

Norte Ferroviário). 

O setor de confecção se consolidou e se tornou referência na geração de emprego e 

renda no estado de Goiás. Tal desempenho fez com que o setor viesse a ocupar em 2004 “a 

segunda colocação dentre as grandes cidades brasileiras, no que poderíamos chamar de taxa 

de ocupação relativa no setor de confecção de artigos do vestuário e acessórios e a quarta na 

ocupação absoluta” (NUNES; CAMPOS, 2006, p. 239)63. 

A localização geográfica de Goiânia, no centro do país e vizinho dos estados de Minas 

Gerais, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, possibilitou o atendimento da 

demanda por produtos confeccionados para estes e outros estados, fazendo da capital goiana 

um dos principais polos de confecção do Brasil.  

O crescimento do setor impulsionou o surgimento de novos segmentos econômicos do 

setor do comércio e serviços, como fornecedores de matéria-prima, lojas de confecção etc. 

Essa integração faz com que o setor de confecção de Goiânia se caracterize como um 

aglomerado de unidades produtivas, comerciais e de serviços especializados em confecções 

de artigos do vestuário.  

As características do setor seguem a tendência brasileira para o segmento, tais como: 

uso intensivo de mão de obra no processo produtivo; subcontratação; predomínio de micro e 

pequenas empresas; feminização; baixa qualificação e remuneração dos/as trabalhadores/as 

(NUNES; CAMPOS, 2006). Segundo o autor e a autora, a subcontratação está presente nos 

vários níveis da produção, porém na ponta precária da cadeia (oficinas e facções domiciliares) 

o grau de informalidade é maior e as condições de trabalho são piores. 

Nessa perspectiva, a informalidade e precariedade nas condições de trabalho também 

são características do setor, uma vez que se verifica a intensificação do uso do trabalho 

flexível, sobretudo o terceirizado, por conta própria e sem carteira assinada. 

 

                                                           
63 Com base nos dados da RAIS/MTE (Divisão 14), Nunes e Campos (2006) apontam que, a nível nacional, o 

setor de confecção em Goiânia no ano de 2004 só foi superado por Fortaleza, que apresentou maior número de 

vínculos ativos no setor, 25.765 contra 11.522 em Goiânia; considerando toda a população economicamente 

ativa, o resultado para os dois estados foi respectivamente, 5,56% e 2,92%.  
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2.2.2  Estrutura produtiva e perfil dos/as trabalhadores/as 

 

O setor de confecção em Goiânia, segundo os dados da RAIS, apresentou flutuação no 

número total de estabelecimentos e no número total de vínculos empregatícios no período de 

2010 a 2015. Destaca-se que os dados da RAIS para o setor não engloba as inúmeras 

empresas de “fundo de quintal” que operaram sem registro, prestando serviço às empresas 

formais na forma de trabalho terceirizado e subcontratado.   

Comparando o número total de estabelecimentos e o número total de vínculos 

empregatícios no ano de 2010 com o do ano de 2013, constata-se que houve crescimento no 

setor de confecção em Goiânia. Contudo, a partir de 2014 houve uma queda no crescimento 

do setor. A redução no número total de estabelecimentos e no número total de vínculos 

empregatícios coincide com o início da crise econômica e política em Goiás e no Brasil neste 

mesmo ano, a qual teve como consequência a redução de estabelecimentos e de postos de 

trabalho formais, bem como a redução de custos interno, tal como demonstra a Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Estabelecimentos e vínculos empregatícios no setor de confecção – Município 

de Goiânia-GO – 2010 a 2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indústria 

Estabelecimentos  3.070 3.031 2.983  3.026 2.896 2.804 

Vínculos 

empregatícios 
18.861 18.610 18.607 17.994 17.170 14.977 

Comércio 

(atacado 

e varejo) 

Estabelecimentos 4.444 4.574  4.757  4.947  4.939 4.794 

Vínculos 

empregatícios 
14.883 15.045 15.772 16.609 16.939 15.931 

Totais 

Total de 

estabelecimentos 
 7.514  7.605  7.740 7.973 7.835 7.598 

Total de vínculos  33.744 33.655 34.379 34.603 34.109 30.908 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração da autora 

 

O relato de um representante do Sindicato da Indústria de Confecção de Roupas em 

Geral de Goiânia (Sinroupas)64 descreve a conjuntura do setor nos últimos anos:  

 

A indústria de confecção de Goiás na atualidade teve uma queda. Em Goiânia, de 

uns três anos para cá caiu o número de empresas registradas. Nós tínhamos a quatro 

                                                           
64 O Sinroupas foi criado no ano de 1992 e é o legítimo representante das empresas industriais do ramo de 

confecção de roupas em geral de Goiânia-GO, para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive questões administrativas ou judiciais. Segundo seu representante, o sindicato representa o 

empresário, a convenção coletiva, o acordo entre patrão e empregado.  Para ele, a função do sindicato é a de 

promover a integração entre patrão e empregado, de buscar benefícios para diminuir o custo das indústrias de 

confecção, da matéria prima e da parte social, fazer eventos, desfiles, feiras, dentre outras questões. Entrevista 

realizada no dia 24 de janeiro de 2017. 
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anos atrás, aproximadamente, 4.900 empresas registradas, hoje temos em torno de 

2.300, mas o pessoal não fechou as portas não, eles foram para a informalidade, hoje 

temos em torno de 15 a 18 mil empresas na informalidade em Goiânia. A pessoa 

prefere ir para a informalidade, porque quando o Ministério do Trabalho vai à 

empresa ele vai nas formais, nas informais ele não vai  (...). 

 

Com relação à redução de custos, uma das estratégias utilizadas pelas empresas foi um 

maior uso da terceirização a partir da transferência das etapas de costura e acabamento para as 

facções, ficando sob a responsabilidade da pequena confecção apenas as etapas iniciais da 

produção, como modelagem e corte.   

No que se refere ao tamanho dos estabelecimentos no setor, predominam as 

microempresas, tal como evidencia a literatura para o segmento, um reduzido número de 

empresas de pequeno porte e quase ausência de médias e grandes empresas. Quanto ao 

número de vínculos empregatícios por tamanho do estabelecimento, as microempresas 

empregam um maior número de trabalhadores, em seguida as pequenas empresas65. 

Sobre o uso de tecnologia no setor de confecção em Goiás e Goiânia, destaca-se o 

baixo uso e a defasagem, como pode ser observado no relato do representante do Sinroupas: 

 

O parque industrial de Goiânia é todo sucateado, nós temos de 20 a 30 anos 

atrasados em termo de maquinário, porque o governo não incentiva a compra de 

máquinas, não tem uma linha de crédito direcionado para isso, todo o maquinário 

nosso vem da China e do Japão, o Brasil não fabrica máquina de nada (...). Demora 

quase seis meses para uma máquina chegar aqui. Nós temos que modernizar nosso 

parque industrial, não é só de Goiás não, é do Brasil inteiro, é tudo sucateado, as 

máquinas não servem para nada mais (...).  

 

No que diz respeito ao quesito sexo, verifica-se que em Goiânia as mulheres são 

maioria nos postos de trabalho regulamentados no setor de confecção. Segundo os dados da 

RAIS, no ano de 2015 os homens ocuparam 29,2% dos postos formais de trabalho no setor; as 

mulheres, 70,8%66. Esse resultado é um pouco inferior ao encontrado nas pesquisas empíricas 

realizadas no setor de confecção em Goiânia, que evidenciam um índice de feminização 

superior a 80% (NUNES; CAMPOS, 2006; SORAYA PEDROSO, 2008). A Tabela 10 

mostra a proporção da ocupação de homens e mulheres no segmento.  

 

 

 

 

                                                           
65 Vínculos de emprego por porte do estabelecimento nas microempresas: 65,%% na indústria e 58,5% no 

comércio; nas pequenas empresas: 24,0% na indústria e 12,5% no comércio (RAIS, 2015). 
66 Verificando o sexo por segmento, constata-se uma maior participação das mulheres no comércio de roupas do 

que na confecção. Dos 15.931 postos de trabalho no comércio, 73,9% são ocupados pelo sexo feminino; dos 

14.977 postos de trabalho na confecção, 67,6% são ocupados pelas mulheres (RAIS, 2015).  
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Tabela 10 - Ocupados/as segundo sexo no setor de confecção –  

Município de Goiânia-GO – 2015 

Sexo Frequência Percentual 

Masculino  9.008 29,2 

Feminino 21.900 70,8 

Total 30.908 100,0 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração da autora. 

 

Ressalta-se que o nível de escolaridade dos/as trabalhadores/as do setor de confecção 

em Goiânia é superior à média nacional, o que representa uma vantagem competitiva para o 

segmento. De acordo com os dados da RAIS para Goiânia, no ano de 2015 o nível de 

escolaridade predominante foi o médio completo, 68,6%67 (Tabela 11).  

 

Tabela 11 - Ocupados/as segundo escolaridade e sexo no setor de confecção – Município 

de Goiânia-GO – 2015 

 Sexo Totais 

Masculino % Feminino % Total  % 

Analfabeto 24 0,3 36 0,2 60 0,2 

Até o 5º incompleto 67 0,7 168 0,8 235 0,8 

5º completo fundamental  129 1,4 287 1,3 416 1,3 

6º a 9º Fundamental 264 2,9 612 2,8 876 2,8 

Fundamental completo 625 6,9 1.600 7,3 2.225 7,2 

Médio incompleto  1.221 13,7 2.500 11,4 3.721 12,0 

Médio completo 6.020 66,9 15.172 69,3 21.192 68,6 

Superior incompleto  409 4,5 880 4,0 1.289 4,2 

Superior completo 249 2,7 645 2,9 894 2,9 

Total  9.008 100,0 21.900 100,0 30.908 100,0 

Nota: o símbolo “%” se refere ao percentual da coluna. 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração da autora. 

 

Pelo recorte de gênero constata-se que no nível médio completo as mulheres são 

maioria, 69,3%; os homens, 66,9%. Agregando os níveis de escolaridade superior incompleto 

e superior completo, verifica-se que os homens somam 7,1%; as mulheres, 6,9%. Embora se 

constate equilíbrio na escolaridade, na prática os homens ocupam postos de maior 

qualificação e mais bem remunerados. 

Em relação à faixa etária dos/as trabalhadores/as formais do setor de confecção em 

Goiânia no ano de 2015, os dados da RAIS indicam que a maior parte dos empregos 

                                                           
67 Dentre o total de trabalhares/as com o ensino médio completo, na confecção, 32,0% são homens e 68,0% são 

mulheres. No comercio, os homens representam 25,4%, as mulheres, 74,6%.  
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concentrou-se na faixa etária de 18 a 24 anos, 31,6%; em seguida na faixa etária de 30 a 39 

anos, 26,2%68. Cabe destacar que os/as trabalhadores/as do setor de confecção goiano são 

relativamente jovens, compondo aproximadamente 78,5% do total de trabalhadores/as com 

idade abaixo de 39 anos, conforme indica a Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Ocupados/as segundo idade e sexo no setor de confecção  –  

Município de Goiânia-GO – 2015 

 Sexo Totais 

Masculino % Feminino % Total  % 

10 a 14 anos 2 0,0 2 0,0 4 0,0 

15 a 17 anos 218 2,4 203 0,9 421 1,4 

18 a 24 anos 3.465 38,5 6.306 28,8 9.771 31,6 

25 a 29 anos 1.850 20,5 4.121 18,8 5.971 19,3 

30 a 39 anos 2.147 23,8 5.946 27,2 8.093 26,2 

40 a 49 anos 842 9,4 3.476 15,9 4.318 13,9 

50 a 64 anos 455 5,1 1.783 8,1 2.238 7,3 

65 anos ou mais 29 0,3 63 0,3 92 0,3 

Total  9.008 100,0 21.900 100,0 30.908 100,0 

Nota: o símbolo “%” se refere ao percentual da coluna. 
Fonte: RAIS/MTE. Elaboração da autora. 

 

Um olhar sobre a questão de gênero revela que na faixa etária de 18 a 24 anos os 

homens são maioria, 38,5%. Já na faixa etária de 30 a 39 anos, as mulheres são maioria, 

27,2%. Segundo versa na literatura, os homens entram no mercado de trabalho mais jovens, 

geralmente, primeiro que as mulheres. Já a soberania de mulheres mais velhas no segmento 

está associado ao aumento expressivo no número de unidades econômicas ligadas à produção 

e venda de roupas, sobretudo a partir da década de 1990, dada a dificuldade de emprego, bem 

como da baixa barreira de entrada no segmento.  

Quanto à remuneração média no setor de confecção em Goiânia no ano de 2015, os 

dados da RAIS revelam que do total de trabalhadores/as 54,5% auferem de 1 a 1,5 salários 

mínimos69. Na análise da remuneração segundo o sexo, os dados revelam que homens e 

mulheres se concentram na faixa salarial de 1 a 1,5 salários mínimos: elas representando 

                                                           
68 Do total de trabalhadores/as na faixa etária de 18 a 24 anos que estão ocupados na confecção, 45,5% são 

homens e 54,5% são mulheres; no comércio, são respectivamente, 29,8% e 70,2%. Já na faixa etária de 30 a 39 

anos, na confecção os homens representam 30,8% e 69,2% são mulheres; no comércio, 21,6% são homens e 

78,4% são mulheres.  
69 Na faixa de remuneração média de 1 a 1,5 salários mínimos na confecção, 30,3% são homens e 69,7% são 

mulheres; no comércio, os homens somam 25,7% e as mulheres 74,3%. Na faixa de remuneração média de 1,5 a 

2 salários mínimos, na confecção são 37,7% de homens e 62,3% de mulheres; no comércio são 24,1% de 

homens e 75,9% de mulheres.  
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71,7%; eles 28,3%.  

A concentração do trabalho no nível de remuneração de 1 a 1,5 salários mínimos é 

uma realidade do setor de confecção formalizado e está associado a dois fatores: o baixo nível 

de escolaridade e à segmentação por sexo. 

 

2.2.3  O setor de confecção de Goiânia como Arranjo Produtivo Local (APL)  

 

Em Goiás, as primeiras ações de apoio ao desenvolvimento de Arranjo Produtivo 

Local (APL) ocorreram a partir de 2001. Tais ações resultaram na criação do primeiro APL de 

confecção no estado, localizado no município de Jaraguá70, o qual se tornou referência nas 

discussões sobre APL e confecções em Goiás. Em 2003 várias entidades se juntaram para 

discutir e integrar ações para estimular novos arranjos. Em 2004 o governo estadual de Goiás 

constituiu a Rede Goiana de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (RG-APL), por meio do 

Decreto 5.990/2004, sob a coordenação da Secretaria de Estado Ciência e Tecnologia 

(SECTEC). Ainda nesse ano, o SEBRAE-GO e a Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento do Estado de Goiás publicam um estudo sobre o Mapeamento das 

Aglomerações Produtivas Especializadas de Goiás, evidenciando a existência do APL de 

confecção em Goiânia (MDIC, 2006). 

Esse estudo, aliado ao crescimento da atividade de confecção em Goiânia e sua 

importância no desenvolvimento local e regional, incentivou os diversos atores (empresários, 

instituições, órgãos governamentais e não governamentais) que atuam no desenvolvimento e 

fortalecimento da economia a transformarem a atividade em um Arranjo Produtivo Local 

(APL). Tal iniciativa deu origem ao Projeto que alterou a atividade de confecção da capital 

em Arranjo Produtivo Local de Confecção de Moda Feminina da Região de Goiânia71.  

Fazem parte do APL da Região de Goiânia os municípios de Trindade e Aparecida de 

Goiânia. Entretanto, para facilitar a interação e a cooperação entre os agentes, a cidade polo é 

o município de Goiânia, dada a sua proximidade com os demais agentes que fazem parte do 

APL (fornecedores de matéria-prima, centros tecnológicos, serviços de apoio à capacitação, 

governança.).  

O APL é composto pelos seguintes elos: indústrias de confecções, estamparia, 

                                                           
70 Para mais detalhes ver tese de doutorado de Jaqueline P. de O. Vilasboas (2015).  
71 O Projeto tem como objetivo aumentar a competitividade do setor de confecções de moda feminina de 

Goiânia, com ênfase no aumento da lucratividade, da visibilidade, da qualidade e produtividade e de acesso a 

novos mercados (MDIC, 2006). 
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lavanderias, facções (de montagem e acabamento), lojas de confecção (varejo e atacado), 

fornecedores de matéria-prima (aviamentos, tecidos), representante comercial, 

transportadoras. Faz parte ainda do setor de confecção um grande número de prestadores de 

serviços não formalizados em atividades como bordados à máquina, manutenção de máquinas 

e equipamentos, bordadeiras e demais trabalhos manuais (MDIC, 2006). A integração e a 

interação entre os diferentes elos constituem elementos fundamentais para o funcionamento e 

a organização da produção/trabalho no APL.  

O setor de confecção de Goiânia, caracterizado como um aglomerado de atividades 

produtivas, comerciais e de serviços especializados em confecções, tem como característica a 

proximidade geográfica entre os diversos atores que compõem o arranjo, facilitando a 

interação e a cooperação e a disseminação da aprendizagem entre si.  

No que tange a estudos sobre aglomerações produtivas, estes remontam à literatura 

econômica, tendo como referência teórica a obra de Alfred Marshall72 sobre desenvolvimento 

regional e formação de distritos industriais, evidenciando a importância das firmas se 

localizarem próximas umas das outras. No Brasil, a Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos 

e Inovativos Locais (Redesist)73 é a instituição responsável pela produção e disseminação do 

arcabouço teórico que embasa os estudos sobre aglomerações produtiva, científica, 

tecnológica e/ou inovativa. Para essa instituição, o conceito de Arranjo Produtivo Local 

(APL) refere-se a: 

 

Aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em 

um conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam vínculos, 

mesmo que incipientes, envolvendo a interação e cooperação entre empresas – desde 

produtores de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, 

prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, entre outros – e suas 

variadas formas de representação e associação. Incluem, também, diversas outras 

instituições públicas e privadas voltadas para formação e capacitação de recursos 

humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia; política, promoção e financiamento (CASSIOLATO; LASTRES, 2003, 

p. 27). 

 

Cardoso et al (2014)74 asseveram que um cluster ou APL75 é uma aglomeração de 

                                                           
72 Marshall em sua obra Princípios de Economia: tratado introdutório trata dessa temática.  
73 A Redesist é uma rede de pesquisa interdisciplinar, formalizada desde 1997, sediada no Instituto de Economia 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da qual participam várias universidades e institutos de pesquisa no 

Brasil, além de manter parcerias com outras instituições da América Latina, Europa e Ásia. Informação 

disponível em: http://www.redesist.ie.ufrj.br. Acesso em: 9 dez 2016.  
74 Cardoso et al (2014, p. 11) define APL como aglomerações de empresas do mesmo setor ou correlatas, 

localizadas em um mesmo espaço geográfico, com a presença de agentes econômicos, políticos e sociais, e que 

apresentam vínculos e interdependência, num ambiente de especialização produtiva.  
75 O termo Arranjo Produtivo Local (APL) é apenas uma alternativa ao termo inglês clusters, o conceito é o 

mesmo. 
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empresas que atuam em torno de uma atividade principal; a atuação pode ser vertical (quando 

as empresas participam de várias etapas de determinado processo produtivo), como horizontal 

(quando se destacam por fazer, basicamente, uma das etapas do processo). A caracterização 

de um APL requer o atendimento de dois critérios centrais: a especialidade da produção e a 

delimitação espacial76 (CARDOSO et al, 2014; OLIVEIRA; LEITE, 2007). Com base nesses 

critérios, qualquer concentração de um tipo de produção, seja em uma região, município, 

bairro ou mesmo rua, pode ser denominada APL (OLIVEIRA; LEITE, 2007). 

As empresas de um APL têm como base algumas características, a saber: estão 

localizadas em um mesmo território, apresentam especialização produtiva, mantêm vínculos 

de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais 

(governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa). Um APL 

abrange também, os seguintes fatores: número de postos de trabalho, faturamento, mercado, 

geração de empregos indiretos e até potencial de empreendedores informais que poderiam 

organizar-se como pessoa jurídica, entre outros (CARDOSO et al, 2014). 

A cooperação num APL significa um trabalho que envolve um esforço comum, 

relações de confiança mútua e coordenação, embora possa apresentar níveis diferenciados 

entre os diversos agentes. Cardoso et al (2014) citam dois tipos de cooperação em APL. A 

primeira é a cooperação produtiva, visando à obtenção de economias de escala e de escopo77 e 

a melhoria dos índices de qualidade e produtividade. A segunda é a cooperação inovativa, que 

resulta na diminuição de riscos, custos, tempo e, principalmente, no aprendizado interativo, 

dinamizando o potencial inovativo do APL. 

No que se refere à aprendizagem e inovação, os autores citados elucidam que a 

aprendizagem se desenvolve pela existência de iniciativas, ações, atividades e projetos 

realizados em conjunto, entre as empresas, entre empresas e suas associações, entre empresas 

e instituições técnicas e financeiras, entre empresas e poder público, e outras possíveis 

combinações entre os diversos agentes que compõe o APL. 

Segundo Cardoso et al (2014), os  arranjos podem apresentar estágio de 

                                                           
76 A especialização produtiva abrange a produção de bens e serviços e o conhecimento que as pessoas e empresas 

de um território possuem sobre uma atividade econômica principal, seja ela no segmento da indústria, do 

comércio, dos serviços, do turismo, do artesanato ou do agronegócio. Já a delimitação espacial pode ser vista 

como um recorte de um espaço geográfico, que pode ser parte de um município, um município, conjunto de 

municípios, bacias hidrográficas, vales, serras, dentre outros, que possua sinais de identidade coletiva (sociais, 

culturais, econômicos, políticos, ambientais, históricos) (CARDOSO et al, 2014). 
77 Economia de escala ocorre quando o custo unitário decresce com o aumento da capacidade de produção. O 

aumento da produção decorre de fatores como especialização de funções, inovações tecnológicas, vantagens 

associadas a matéria-prima e  a aquisição de financiamentos. Economia de escopo, por sua vez, ocorre quando a 

produção conjunta de dois ou mais produtos resulta em custo menor do que a produção independente de cada um 

desses mesmos produtos (FARINA, 2000). 
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desenvolvimento distinto, os quais podem ser classificados em três níveis. Primeiro, arranjos 

incipientes: caracterizados como arranjos incipientes e desarticulados, com pouca participação 

de lideranças legitimadoras e ausência de integração entre empresas, o poder público e a os 

agentes privados. Segundo, arranjos em desenvolvimento: seu processo de desenvolvimento é 

reconhecido, atraindo novas empresas e incentivando os empreendedores a investirem em 

competitividade; as lideranças são mais capacitadas e legitimadas, organizando-se em 

entidades de classe, defendendo interesses regionais em vez de particulares; apresentam uma 

incipiente integração entre o poder público e o empresarial. Terceiro, arranjos desenvolvidos: 

consistem em arranjos cuja interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam em 

interação, cooperação e aprendizagem, possibilitando inovações de produtos, processos e 

formatos organizacionais e gerando maior competitividade empresarial e capacitação social.  

As principais instituições de fomento ao APL em Goiânia são: instituições de apoio: 

Prefeitura Municipal de Goiânia (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho, Ciência e Tecnologia – Sedetec); Governo do Estado de Goiás (Goiás-Fomento, 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo – SEPLAN, Secretaria de Comércio 

Exterior – SECOMEX, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECTEC); Federação 

da Indústria do Estado de Goiás – FIEG (Centro Internacional de Negócios - CIN); Centro de 

Formação Profissional (CNI); empresários do setor, etc.  

Entidades de Classe: Sindicato da Indústria de Confecção de Roupas em Geral de 

Goiânia (Sinroupas); Sindicato das Costureiras e dos Costureiros (Sindcostureiras); Sindicato 

do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindlojas); Sindicato dos Empregados no 

Comércio no Estado de Goiás (Seceg); Câmara de dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL); 

Associação Comercial e Industrial da Avenida Bernardo Sayão e Adjacências; Associação 

Comercial e Industrial da Avenida 85 e Adjacências; Associação dos Lojistas do Goiás Center 

Modas; Associação Comercial e Industrial de Confecções de Campinas; Associação dos 

Feirantes da Feira Hippie, dentre outros.  

Instituições de ensino e capacitação: Unidade de Tecnologia do Vestuário – Escola 

Ítalo Bologna; Universidade Federal de Goiás (UFG); UNIVERSO; Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Instituições 

financeiras: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, dentre outros.   

Todas essas instituições têm como finalidade organizar, fortalecer e consolidar o APL 

de confecção da região de Goiânia e entorno. Para tanto, desenvolvem ações que abrangem 

várias vertentes, a saber: fortalecimento da atividade, direitos do trabalho, serviços de 
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assistência aos trabalhadores, ensino de nível técnico e superior, qualificação da mão de obra, 

financiamentos e outros serviços que visam promover o segmento.  

Sobre a atuação dessas entidades no fomento ao setor de confecção em Goiânia, o 

Sesi, Senai e Sebrae tiveram um importante papel no seu desenvolvimento, tal como 

evidencia o representante do Sinroupas:   

 

O Sesi, Senai e Sebrae foram se alinhando e montando escolas profissionalizantes 

para suprir o mercado das necessidades, que é a mão de obra. Na época, ninguém 

sabia mexer com confecção, o Senai e o Sesi fez um trabalho muito árduo nesse 

sentido, e o Sebrae ajudou muito no desenvolvimento da indústria e na parte de 

marketing, se não fosse o Sebrae não sei se a confecção de Goiás estaria nesse 

patamar. 

 

O tópico a seguir apresenta uma caracterização do Polo de confecção da região da Rua 

44, parte do setor de confecção em Goiânia, o qual foi recentemente declarado APL Moda 

Goiânia78.   

 

2.3  CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA: O POLO DE CONFECÇÃO 

DA REGIÃO DA RUA 44 

 

A discussão a seguir trata do processo de constituição do Polo de confecção da região 

da Rua 44, objeto de estudo desta tese, objetivando responder os seguintes questionamentos: 

Quais fatores contribuem para que a região da Rua 44 ganhe destaque como o novo Polo de 

confecção em Goiânia? Qual tem sido o papel do poder público, grupos empresariais e 

agentes institucionais nesse processo? Para responder tais questões, foram desenvolvidos os 

seguintes objetivos específicos: reconstrução da origem e do desenvolvimento do Polo; 

análise da atuação dos diversos atores neste processo. 

 

2.3.1  Origem, desenvolvimento e dinâmica interna 

 

O Polo de confecção situado na Rua 44 caracteriza-se como um aglomerado de 

estabelecimentos que realizam a comercialização de artigos do vestuário e acessórios, 

predominantemente de produção própria, a maioria às margens da regulamentação. Dessa 

forma, os estabelecimentos locais podem ser vistos como lojas de confecção que atuam tanto 

                                                           
78 O Prefeito Paulo Garcia, através do decreto 2785 em 26 de outubro de 2016, transformou o Polo de confecção 

da região da Rua 44 em um Arranjo Produtivo Local (APL) Moda Goiânia (O popular de 29 de outubro de 

2016).  
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no segmento da indústria quanto no segmento do comércio. Os/as proprietários/as dos 

estabelecimentos podem ser caracterizados/as como fabricantes-lojistas ou confeccionistas-

comerciantes; os/as que não produzem podem ser caracterizados/as como comerciantes-

lojistas.  

A origem do Polo remonta ao processo de transferência da Feira Hippie para a Praça 

do Trabalhador no ano de 199579. Essa década marca um período em que existia um grande 

contingente de trabalhadores/as no comércio informal em Goiânia80. Esses/as 

trabalhadores/as, impulsionados/as pelo movimento da Feira Hippie na Avenida Goiás, eram 

camelôs e ambulantes que fabricavam mercadorias no fundo de quintal para vender nas ruas 

da região central da cidade (VIEIRA, 2005; LOPES, 2008).  

Segundo Lopes (2008), os produtos do setor de confecção se tornaram referência de 

vendas, com crescente aumento no número de bancas dedicadas à comercialização de roupas, 

tornando-se a principal mercadoria vendida pelos ambulantes, camelôs e feirantes da época. 

Todavia, os produtos eram vendidos a preços mais baixos que os vendidos nas lojas, gerando 

uma forte concorrência e um acirrado conflito entre os/as trabalhadores/as informais e os/as 

comerciantes locais.   

Maia e Coelho (1997) apontam que, além do conflito entre camelôs e lojistas, outros 

problemas contribuíram para a transferência da Feira, tais como: o crescimento desordenado 

da feira, problemas de segurança para os frequentadores e expositores, dificuldade de 

controlar como e o que se comercializava na feira e conturbações no trânsito do centro da 

cidade e na vida de seus moradores.  

Assim, as atividades dos camelôs tornaram-se alvo de diversas ações públicas, cujo 

objetivo foi conter seu crescimento em vias públicas e a organização e controle da atividade. 

Uma das ações foi a criação de novos espaços para a comercialização, tais como as feiras 

especiais81, o Mercado Aberto (VIEIRA, 2005)82 e a transferência da Feira Hippie da Avenida 

Goiás para a Praça do Trabalhador, ao lado do Terminal Rodoviário da região central de 

Goiânia, onde permanece até hoje.  

                                                           
79 A Feira Hippie começou a funcionar em 1969 no Parque Mutirama, o local era ponto de venda de produtos de 

artesanato feitos por hippies. Em 1985, a feira foi transferida para a Praça Cívica. Em 1990, foi transferida para a 

Avenida Goiás. Em 1995, devido ao aumento do número de feirantes e visitantes, a feira foi transferida da 

Avenida Goiás para um lugar maior, a Praça do Trabalhador.   
80 O trabalho de camelôs e ambulantes nas ruas da área central teve início da década de 1980. A crise econômica, 

os novos ajustes no mercado de trabalho e o crescente desemprego foram os fatores que impulsionam a expansão 

da atividade na capital.  
81 Feira da Lua, Feira do Sol, Feira do Cerrado, Feira das Nuvens, Feira Universitário, Feira da OVG,.  
82 Sobre os vendedores ambulantes do Mercado Aberto de Goiânia, ver Dissertação de Geruza S de O. Vieira 

(2005). 
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Fotografia 1 - Feira Hippie e Rodoviária de Goiânia-GO 

 
Fonte: CURTAMAIS, 2015. 

 

Com a instalação da Feira Hippie83na região da Rua 44, muitos/as desses/as 

trabalhadores/as foram absorvidos/as pela Feira e se fixaram na região, tornando-se 

pequenos/as empreendedores/as do ramo de confecção. Nesse contexto, o Polo é resultado da 

luta de homens e mulheres pela sobrevivência frente a um período marcado pela 

reestruturação econômica que dificultava a inserção no mercado de trabalho formal.  

Em pouco tempo a Feira passou a ser reconhecida como o principal centro de compras 

da capital84, atraindo milhares de visitantes e compradores de outros estados brasileiros, 

notadamente das regiões Norte e Nordeste. Esses compradores, geralmente, são sacoleiras que 

vêm de ônibus fazer compras no atacado para posterior revenda em seus estados de origem. O 

que atrai os clientes e movimenta o comércio de roupas são a qualidade e o baixo preço 

(CASTRO, 200485; BORGES, 2013). 

Com a expansão da atividade, antigas casas, galpões e armazéns da região foram 

transformados em espaços para a venda dos produtos de confecção. Todavia, esses espaços 

funcionavam como uma feira coberta, com barracas instaladas desorganizadamente, tendo 

como características principais uma estrutura física ruim, estabelecimentos sem registro e 

condições de trabalho precárias, mas com dinamismo crescente.  

O fluxo contínuo e intenso de pessoas de todo o país transformou a região em um 

grande polo comercial de confecção. Logo, novos empreendimentos começaram a surgir na 

região e entorno, como hotéis, estacionamentos, restaurantes, lanchonetes, etc. Contudo, o 

                                                           
83 A Feira Hippie se caracteriza como uma feira que produz produtos simples e preços acessíveis à população de 

baixa renda, os principais produtos comercializados são os artigos do vestuário. A oferta dos produtos é 

alimentada pela existência de pequenas facções e o trabalho de costureiras domiciliares, que subcontratadas não 

possuem vinculo de emprego, bem como são mal remuneradas, fato que contribui para o baixo preço dos 

produtos. 
84 O grande número de bancas na Feria Hippie fez com que ela viesse a se configurar como a maior feira ao ar 

livre da América Latina.  
85 Segundo Castro (2004), o comércio de roupas nas feiras da cidade movimenta a economia do município, 

amplia a oferta de trabalho e incrementa a renda dos trabalhadores do segmento de confecção e das atividades 

correlatas. 
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sucesso da Feira incentivou camelôs, ambulantes e feirantes de vários pontos da cidade a 

instalarem suas bancas não regulamentadas nas suas extremidades. Esse movimento resultou 

na expansão do comércio informal na região e numerosos conflitos entre feirantes não 

autorizados, poder público municipal, lojistas e moradores locais.  

Em meados dos anos 2000, aproveitando o grande potencial da Feira e da antiga 

Rodoviária, reconfigurada em Shopping Araguaia, a região passa por um processo de 

transformação com a construção dos primeiros centros de compras populares, que resultou 

numa nova configuração do espaço e das atividades comerciais.  

 

A transformação do espaço local é visível através da implementação recente de 

shoppings, galerias, rodoviária e lojas de confecção, que provoca alterações mais 

aceleradas no processo de circulação de mercadorias e no ritmo de vida dos 

moradores locais (RIBEIRO et al, 2002, p. 2). 

 

Esses empreendimentos são de investidores privados que contaram com o apoio do 

poder público municipal86, cujo objetivo principal é substituir o comércio de rua e as feiras 

por centro de compras, transferindo os produtores e vendedores para esses novos espaços.  

Entretanto, como se trata de um investimento privado, para além desse objetivo, outro 

deve ser mencionado: a exploração do capital através do aluguel dos espaços para a realização 

de atividade comercial. Nesse sentido, as transformações na região estão conectadas com o 

processo de globalização da economia e a busca da reprodução do capital através da 

exploração de novos espaços em áreas urbana com potencial de expansão comercial.  

Os primeiros empreendimentos que surgiram na região da Rua 44 foram: Via 

Contorno (2000), Shopping Imperial Center (2001), Galeria Fabri (2001), Spaço da Moda 

(2001), Shopping Stilo (2003) e Camelódromo Centro Oeste (2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 A transformação da antiga Rodoviária de Goiânia em Shopping Araguaia é um exemplo da parceria entre o 

poder público municipal e o poder privado, através de licitação promovida pelo governo do estado, em 1998, 

ganhando a concorrência a MB Engenharia (RIBEIRO et al, 2002). 
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Fotografia 2 - Primeiros centros de compras de artigos do vestuário e acessórios da 

região da Rua 44 – Goiânia-GO 

 
Fonte: Pesquisa Empírica – Janeiro de 2017. 

 

Segundo o proprietário87 de um centro de compras, o que impulsionou o turismo de 

compras na região foi, além da Feira Hippie, a oferta de leitos para os turistas. Isto porque a 

maioria dos centros de compras funciona como espaço para compras e como hotéis:  

 

O que fez pulsar o Polo da 44 foi a rede hoteleira, o turista de compra vinha no bate 

e volta, dormia dentro do ônibus, chegava amassado, não tinha banheiro, não tinha 

lugar para dormir. Para dar mais conforto para o cliente, os centros de compras 

funcionam como hotéis, ofertando leitos para o turista. (...) Isto foi ótimo, porque o 

turista de compra pôde mudar seu estilo de vir a Goiânia, ele deixou de vir no bate e 

volta, porque passou a ter conforto, tem onde dormir, café da manhã, toda uma 

infraestrutura. Hoje ele chega aqui na quarta ou quinta-feira e fica para a Feira 

Hippie. (...) Isto fortaleceu o Polo de confecção da 44 e mudou o comportamento do 

turista de compra, mas todos continuam vindo aqui, por mais que o Polo se 

concretizou, se fortaleceu, por causa da Feira Hippie, ela é a mãe de tudo e a grande 

                                                           
87 Entrevista realizada em 08/12/2015. 
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galinha dos ovos de ouro.  

 

O Polo, já bastante desenvolvido, passa, a partir de 2010, por um novo processo de 

transformação. Inicia-se a construção de novos centros de compras com arrojada estrutura 

física e de serviços de apoio à atividade, dando origem ao arranjo que hoje se denomina Polo 

de confecção da região da Rua 4488.  

Um dos maiores centros de compras na região na atualidade é o Shopping Mega 

Moda, criado no ano de 2011.  O diferencial desse empreendimento se dá em relação à sua 

estrutura física, que se aproxima dos grandes shoppings do varejo por possuir uma estrutura 

arrojada, com amplos corredores, ar condicionado central, boa iluminação, escada rolante, 

vigilantes. Conta também com restaurantes, caixas eletrônicos e lanchonetes. A entrada desse 

shopping na região acelerou o processo de modernização dos outros centros de compras 

destinados ao comércio de confecção na região. Assim, na atualidade, os estabelecimentos de 

confecção no Polo são em sua maioria no formato de boxes e “lojas” de confecção. 

 

Fotografia 3 - Shopping Mega Modas localizado na  

região da Rua 44 – Goiânia-GO 

 
Fonte: Pesquisa Empírica – Janeiro de 2017 

 

A oferta de novos espaços para a realização das vendas fez surgir novos entrantes89, 

dando um novo impulso à atividade de confecção na região. Segundo os dados da Associação 

dos Empresários da Região (AER- 44)90: 

 

Existe em torno de 8 mil lojas de confecção nos dez quarteirões da região da 44. É 

uma coisa inédita no país, nós perdemos para Pernambuco, mas lá é mais banca, 

                                                           
88 O modelo de CCP promove um diferencial entre o Polo da região da Rua 44 dos outros Polos da cidade 

(Fama, Marista e Goiás Center Modas). Tais diferenças atingem tanto a forma de realização da atividade quanto 

o formato dos estabelecimentos. Nos Polos mais antigos a atividade é mais organizada, e os estabelecimentos são 

lojas de rua. No Polo da Rua 44, além da atividade ser mais desorganizada, os estabelecimentos são no formato 

de bancas, boxes e lojinhas instalados no interior dos centros de compras.  
89 Feirantes, camelôs, lojistas de confecção de outras regiões da cidade, ex-funcionários de confecções, 

empreendedores de outros setores econômicos, dentre outros.   
90 A AER foi criada em agosto de 2016 e representa os grupos empresariais da região, proprietários de centros de 

compras, Shopping Araguaia, Shopping Estação Goiânia, hotéis.  
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aqui quase não tem mais banca, as bancas foram virando lojas, foram se 

modernizando.   

 

As vantagens ofertadas pelo Polo têm feito muitos compradores deixarem de comprar 

nos tradicionais polos de confecção do País, como o Polo de São Paulo, Pernambuco e Santa 

Catarina. Os estados com maior presença no polo de confecção goiano são Minas Gerais, 

Mato Grosso, São Paulo, Pará, Maranhão, Tocantins, Espírito Santo, Acre, Rondônia e 

Distrito Federal.  

Nesse contexto, o Polo da região da Rua 44 se consolida, tendo como características 

principais: qualidade das roupas produzidas a preços acessíveis; boa infraestrutura de serviços 

de apoio à atividade (hotéis91, transportes e agentes de viagens); ampla rede de 

comercialização (lojas de confecção, feiras locais), localização privilegiada: proximidade com 

a Rodoviária central da cidade e a Feira Hippie, como mostra a figura 4 a seguir.   

 

Figura 4 - Rodoviária, Feira Hippie, Polo de confecção da 

região da Rua 44 Goiânia-GO 

 
Fonte: GOOGLE MAPS, 2018. 

 

Os principais produtos comercializados no Polo são: vestidos, blusas, saias, calças, 

bermudas. Os produtos são diferenciados em moda casual, moda infantil, moda praia, moda 

esporte, moda fitness, moda evangélica. Prevalece, entretanto, o vestuário sazonal, ou de 

“modinha”, que são em geral, produtos de pequeno valor agregado, destinados principalmente 

a mercados de baixa renda, cuja concorrência baseia-se, sobretudo, em preços. Os produtos 

são voltados para o público masculino, feminino e infantil, e vendidos predominantemente no 

atacado.   

                                                           
91 A região conta com 38 hotéis, ofertando 5 mil leitos, bem como uma variedade de atividades de serviços, 

como restaurantes, estacionamentos . Segundo o IBGE (2010), a população do bairro é de 5.101 pessoas.  
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A produção e comercialização são de responsabilidade dos/as proprietário/as dos 

estabelecimentos e de seus familiares. Os/as proprietários/as mantêm uma facção domiciliar 

dentro da própria casa, onde os produtos são fabricados e transportados para os boxes e lojas 

próprias na região da Rua 44 para sua comercialização. Nesse sentido, a imbricação da 

atividade de produção e comercialização constitui uma das características do Polo. Apenas 

uma minoria de proprietários/as revende mercadoria acabada, adquirida em empresas 

atacadistas de outros estados. 

Embora o Polo tenha passado por um processo de modernização a partir dos anos 

2000, sua dinâmica interna é diversificada, tanto na estrutura física dos estabelecimentos 

quanto no perfil dos/as proprietários/as. De um lado estão os estabelecimentos instalados 

dentro de centros de compras que funcionam em condições precárias, corredores apertados, 

pouca iluminação e ventilação. De outro, estão os estabelecimentos instalados dentro de 

centros de compras, onde o espaço é mais organizado, com boxes separados e cobertos, lojas 

com porta de vidro, iluminação e ventilação artificial, escada rolante, banheiros públicos e 

restaurantes.  

Quanto aos/as trabalhadores/as proprietários/as, é possível encontrar dois perfis e 

formas de organização do trabalho: a) Aqueles/as com poucos recursos financeiros, realizando 

o trabalho em boxes em condições precárias, a maioria informal, e que contam apenas com a 

ajuda da rede familiar; b) Outros/as com melhores condições financeiras, realizando o 

trabalho em lojas regularizadas ou não, os/as quais contam com empregados/as.  

Geralmente, os/as proprietários/as com melhores condições financeiras preferem 

alugar espaço em centro de compras com melhor infraestrutura e bem localizado. Já os/as 

proprietários/as com poucos recursos não têm essa exigência, para eles/as o preço do aluguel é 

o principal aspecto a ser considerado.     

No que concerne à propriedade do negócio, a atividade no Polo possibilitou que 

alguns/as acumulassem lucros, aumentando o número de “lojas” ou “pontos” de sua 

propriedade. A aquisição visa a expansão da atividade ou o aluguel do espaço por um valor 

superior ao que é pago para o centro de compras. 

Dessa forma, o Polo se destaca por apresentar formas de organização social distintas: 

estabelecimentos que contam apenas com a ajuda da família, outros que contam com 

empregados/as; pessoas que, sem recursos financeiros, alugam o espaço para a realização da 

atividade; pessoas que utilizam de seu recurso financeiro para gerar lucro através do aluguel 

do espaço comercial.    

Ressalta-se que o crescimento da atividade no interior do Polo exigiu uma maior 
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integração deste com o mercado capitalista, tais como fornecedores de matéria-prima e de 

equipamentos, prestadores de serviços, dentre outros.  

Essas condições fazem com que os atores pertencentes ao Polo incorporem cada vez 

mais uma cultura capitalista e dos padrões de acumulação que visam a maximização do lucro 

e a reprodução do capital (VERAS DE OLIVEIRA, 2011). 

A figura a seguir mostra a estrutura física dos estabelecimentos após o processo de 

modernização.  

 

Figura 5 - Estrutura física dos estabelecimentos do Polo de confecção da região da Rua 

44 – Goiânia-GO 

 

Fonte: Pesquisa Empírica. Outubro 2016. 

 

A nova configuração do Polo e sua dinâmica de funcionamento têm implicações 

administrativas, legais e nos processos de trabalho. Observa-se um expressivo aumento no 

número de estabelecimentos ofertando uma grande quantidade de produtos variados (inclusive 
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de importados); maior escala de produção; vendas com foco no atacado; presença massiva de 

consumidores e revendedores locais, regionais, nacionais e estrangeiros.  

Quanto a forma de inserção, os/as proprietários/as dos estabelecimentos se organizam 

na forma de Microempreendedor Individual (MEI)92 ou sem registro da atividade econômica. 

Independente da forma de inserção, os/as proprietários/as têm buscado uma maior 

profissionalização na gestão do negócio, as quais envolvem as atividades de produção, vendas 

e logística, uso de novas tecnologias e racionalização do trabalho via flexibilização.  

Na organização do trabalho produtivo prevalece o trabalho em domicílio (facção 

domiciliar) e o trabalho terceirizado; na comercialização, prevalece o uso do trabalho sem 

registro em carteira e diarista. Na atividade de produção predomina o baixo uso de tecnologia; 

na atividade de comercialização verifica-se a incorporação de novas tecnologias de 

comunicação com os clientes e máquina de cartão de crédito.  

Entretanto, a despeito de todas as mudanças expostas, permanece no interior do Polo a 

cultura da informalidade e, em alguns casos, de ilegalidade. A ilegalidade na região já foi alvo 

de investigação por parte da Polícia civil, que apreendeu roupas falsificadas e roubadas em 

outros estados. As lojas vendiam as roupas roubadas pela metade do preço de custo e sem 

nota fiscal, motivo pela qual foram denunciadas pelos lojistas locais.  

No que tange à informalidade, o representante do Sinroupas relata que: 

 

A informalidade é no Brasil todo. Ali (região da 44) tem como acabar com a 

informalidade se quiser, mas não é do interesse do Estado e da Prefeitura, por que é 

simplesmente chegar para o dono da galeria e falar assim quero o CNPJ de todo 

mundo que você alugou, ah não tem? Tira ou eu fecho a galeria, igual é em 

shopping. Se o shopping é assim porque uma galeria não pode ser? (...)  

Pesquisadora: Tem ideia de quantos estabelecimentos são informais? 

Entrevistado: Na última pesquisa que fizemos lá tinha umas oito mil empresas, no 

total têm uns 70%, mais ou menos umas cinco mil seis mil empresas informais. 

Ninguém tira nota fiscal, ninguém faz nada, se você pegar a maquininha deles vai 

ver que eles são isentos de ICMS, eles tem o simples. Agora lá gera muito emprego 

(...). 

 

A informalidade na região está presente tanto na atividade econômica 

(estabelecimentos sem registro ou semirregulamentado) quanto nas relações de trabalho (sem 

registro, diarista e subcontratado). Nesse contexto, a configuração e a dinâmica do Polo 

acompanham as tendências atuais da “nova informalidade” e da precarização do trabalho, em 

que se evidencia a utilização de novas formas de organização do trabalho flexíveis e precárias, 

                                                           
92 A Lei Complementar nº 128/08, instituiu a Lei do Micro Empreendedor Individual (MEI), em 22 de dezembro 

de 2008 que tem como objetivo fazer adequações à Lei de Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar 

123/2006). Viabiliza, entre outras coisas, a normatização de micro empresas e de atividades informais de 

pequenos “empreendedores”, como exemplo, os camelôs, costureiras domiciliares . 
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de processos de formalização parcial e da reconfiguração do espaço de trabalho.  

 

A mesma atividade de trabalho que era desenvolvida nas ruas ocorre de forma mais 

organizada nos shoppings, sem, entretanto, estabelecer nenhum vínculo de direitos 

trabalhistas. O que se pode observar é que a antiga informalidade foi redefinida para 

uma situação de trabalho na qual a característica mais fundamental é a 

institucionalização da precariedade das relações de trabalho e da proteção social 

(NEVES, 2009, p. 12). 

 

Cabe destacar que, incentivados pelo desenvolvimento econômico do Polo, o Estado 

de Goiás e a Prefeitura Municipal de Goiânia decretaram recentemente o aglomerado de 

empresas instaladas na região da Rua 44 como um Arranjo Produtivo Local (APL) de Moda 

Goiana93.  

 

A especialização produtiva abrange a produção de bens e serviços e o conhecimento 

que as pessoas e empresas de um território possuem sobre uma atividade econômica 

principal, seja ela no segmento da indústria, do comércio, dos serviços, do 

turismo, do artesanato ou do Agronegócio (CARDOSO et al, 2014, p. 9, grifo meu), 

 

A transformação da região em APL de Moda possibilita o acesso a políticas públicas 

para o desenvolvimento local, facilitando a permanência e o crescimento de microempresas 

que predominam na região. Como se sabe, as microempresas são historicamente as que mais 

enfrentam dificuldades para permanecer no mercado, dadas as restrições ao acesso a canais de 

comercialização, financiamento, geração de tecnologia e introdução de inovações. Entretanto, 

“em aglomerados com especialização produtiva, é possível que elas encontrem o ambiente 

mais favorável de sustentabilidade e crescimento, principalmente no que tange ao aspecto 

inovativo” (OLIVEIRA; LEITE, 2007, p. 697). 

No que diz respeito às relações de gênero, cabe mencionar que, desde a constituição 

do Polo, há predomínio de mão-de-obra feminina. As primeiras mulheres a se inserirem no 

Polo eram camelôs, feirantes e costureiras domiciliares, que tinham na atividade informal seu 

principal meio de sobrevivência94. Com o surgimento dos centros de compras, muitas 

mulheres que antes realizavam o trabalho nos espaços das feiras, nas facções95 e a domicílio 

passaram a realizar o trabalho em uma banca, box ou lojinha dentro desses empreendimentos. 

                                                           
93 De acordo com o decreto municipal 2785, o APL Moda Goiânia é formado pelo quadrilátero entre as Avenidas 

Oeste, Independência, Rua 74 e Marginal Botafogo, que receberá as intervenções necessárias para melhoria de 

trânsito e mobilidade. Fazem parte do perímetro as seguintes vias: Av. Independência, Rua 67-A, Estrada de 

Ferro, Rua 67-B, Rua Jose Sinimbu Filho, Rua 67-C, Rua 67-D, Rua 68 (trecho entre Av. Independência e Rua 

67-A), Rua 69, Ruas da 300 a 305, Viela da Passagem, Av. Contorno, Av. Botafogo, Rua 44, Av. Goiás Norte, 

Av. Oeste e Rua 74 (trecho entre Av. Independência e Av. Contorno). 
94 Nessa época, a inserção das mulheres no mercado de trabalho foi através da abertura de uma pequena facção 

organizada improvisadamente no domicílio para posterior venda dos produtos nas feiras ou ruas da cidade.  
95 Uma facção pode ser constituída apenas por uma costureira (em seu domicílio através de encomendas) ou de 

um coletivo de pessoas (familiar ou não-familiar) que detém a propriedade das máquinas e equipamentos 

(VÉRAS DE OLIVEIRA, 2013), prestando serviços de costura para terceiros. 
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Assim, o Polo de confecção na região da Rua 44 tem possibilitado melhores condições de 

vida e trabalho para as mulheres, bem como formas de inserção mais valorizadas, como a de 

comerciante, proprietária de uma banca, box ou “loja” de confecção.   

Para as mulheres que não possuem recurso financeiro, a inserção no Polo se dá na 

posição de empregada, na função de vendedora. Nessa posição a precarização do trabalho é 

intensa, isto porque a maioria trabalha de forma desregulamentada, ou seja, sem carteira de 

trabalho assinada. Independente de posição na ocupação, as mulheres acumulam as 

responsabilidades do trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo. 

A seção a seguir mostra a configuração dos estabelecimentos do Polo.  

 

2.3.2 A configuração dos estabelecimentos do Polo 

 

Os estabelecimentos de confecção da região da Rua 44 podem ser vistos a partir de 

quatro configurações básicas, as quais foram classificadas de Empresas do Tipo: 1) Lojas de 

confecção regulamentadas, que realizam em domicílio algumas etapas da produção, 

subcontratando o restante; 2) Lojas de confecção desregulamentadas, que realizam em 

domicílio algumas etapas da produção, subcontratando o restante; 3) Lojas de confecção, que 

utilizam da subcontratação em todas as atividades da produção; 4) Lojas de roupas, que 

compram de atacadistas para revender os produtos acabados.  

As empresas do Tipo 1 e 2 são as mais comuns no Polo de confecção da região da Rua 

44. A do Tipo 1 representa as empresas regulamentadas e é uma loja de confecção que realiza 

partes do processo produtivo no próprio domicílio (facção domiciliar), a exemplo de criação, 

modelagem e o corte; a costura e o acabamento são terceirizados a facções domiciliares; os 

contratos são informais. Apenas uma minoria possui em suas facções domiciliares um espaço 

reservado para a produção (galpão, cômodo separado). 

A do Tipo 2 representa as empresas que estão no âmbito da informalidade, 

constituindo a maioria na região. Como na empresa anterior, ela é uma loja de confecção que 

realiza partes do processo produtivo no próprio domicílio (facção domiciliar), como a criação, 

a modelagem e o corte, terceirizando o restante através de contratos informais. Em geral, 

essas empresas têm uma estrutura mais precária que as empresas formais. O espaço de 

produção é o mesmo espaço de reprodução social, geralmente o trabalho é realizado num dos 

ambientes da casa (quarto, área de serviço, garagem). Algumas empresas, além de vender a 

produção em suas lojas próprias na região da Rua 44, vendem também em feiras de Goiânia e 
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de Brasília96. Basicamente, a precariedade e o nível maior de informalidade é que constituem 

a diferença entre as Empresa do Tipo 1 e as Empresas do Tipo 2.  

A do Tipo 3 é menos comum na região. Embora se constitua como uma loja de 

confecção, ela não realiza nenhuma etapa da produção, não tendo, portanto, uma unidade 

produtiva (facção domiciliar) em seu domicilio. Essas empresas terceirizam todas as 

atividades de produção para facções domiciliares. O trabalho interno se restringe à logística 

da produção (compras, transporte) e à venda dos produtos acabados. Esse é um tipo de 

organização do trabalho que é utilizado por empresas formais e informais e faz parte da 

moderna racionalização do trabalho, a qual emprega a terceirização completa. 

A do Tipo 4 também não é muito comum na região, mas tem aumentado nos últimos 

anos. Essa empresa representa uma típica loja do comércio de roupas: não produz nada, 

apenas adquire os produtos acabados para revender. Embora algumas dessas empresas 

comprem produtos similares aos fabricados pelas lojas de confecção, a maioria revende 

produtos com estilo diferenciado (moda indiana, linha, etc.) e/ou importado. As compras são 

realizadas em atacadistas fora do estado e isso faz com que esses estabelecimentos sejam 

predominantemente formais. 

O uso da terceirização constitui uma das características marcantes do Polo. As lojas de 

confecção contratam facções domiciliares para executarem as etapas de montagem e 

acabamento, a relação de trabalho entre elas é de prestação de serviços e não trabalhista; o 

contrato entre elas é apenas verbal, ou seja, informal. Tal fato caracteriza a precariedade das 

condições de trabalho realizado na ponta instável da cadeia produtiva de confecção e do Polo 

em particular, assim como contribui para fomentar seu caráter informal de origem.  

Cabe sublinhar que a terceirização é, para as lojas de confecção, fonte de 

competitividade, visto que o objetivo é a redução dos custos trabalhistas, através de relações 

de trabalho baseadas na informalidade, bem como da prática de sonegação fiscal. Essas 

estratégias visam a acumulação do capital, ainda que tenha que ultrapassar os limites da 

legalidade trabalhista e fiscal.  

A terceirização para as facções domiciliares sem estabelecer vínculo de emprego é 

utilizada tanto pelas empresas formais quanto pelas empresas informais. Tal realidade 

corrobora com a bibliografia que menciona a imbricação entre o setor formal e o setor 

informal no âmbito das atividades econômicas (FILGUEIRAS; DRUCK; AMARAL, 2004; 

ARAUJO, 2011; CACCIAMALI, 2000).  

                                                           
96 Dos 10 mil feirantes da Feira dos Goianos, em Taguatinga-BSB, 70% são donos de lojas na região da Rua 44. 

A Feira dos Goianos funciona nas segundas e terças feiras da semana (O POPULAR, 20 de maio de 2015). 
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No que tange à configuração das empresas do Polo, estas podem ser resumidas em 

lojas de confecção (fabricantes) e lojas de roupas (revendedoras), a maioria vendendo no 

atacado. Quanto à região, esta funciona como ponto de distribuição dos produtos de confecção 

da capital.  

O discurso do representante do Sinroupas esclarece o ramo de atividade da maioria 

dos estabelecimentos de confecção da região: 

 

Lá é o atacado da indústria, lá não é indústria porque não tem máquinas. A indústria 

é onde produz, o atacado é onde vende o que a indústria produz (...) lá é a indústria e 

o comércio da indústria, porque é o atacado da indústria, 90% é atacado (...). O 

comércio já é diferente, ele compra da indústria para revender (...). Lá tem quem 

compra e revende, mas são muito poucos (...). 

 

Além das empresas mencionadas acima, a cadeia do Polo de confecção em questão 

conta com inúmeras empresas a montante e a jusante, tais como fornecedores de matéria-

prima, equipamentos, lavandeiras, bordados, sacoleiras, empresas do comércio varejista e 

empresas de serviços de apoio à atividade (alimentação, hotéis e outros). 

Embora não seja objetivo desta tese estudar a cadeia produtiva do Polo de confecção 

da região da Rua 44, as questões do survey permitiram identificar a forma mais comum que 

predomina no segmento. De um modo geral, pode-se dizer que a cadeia produtiva do Polo é 

constituída por lojas de confecção, lojas do comércio de roupas, facções domiciliares, 

empresas do comércio varejista e sacoleiras, tal como demonstrado na Figura 5 abaixo. 

 

Figura 5: Configuração da cadeia produtiva do Polo de confecção da região da Rua 44 –

Goiânia-GO 

 
Fonte: Pesquisa empírica. Elaboração da autora. 
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A atuação dos principais atores envolvidos no referido Polo são apresentadas a seguir. 

 

2.3.3  A atuação do poder público, dos grupos empresariais e das instituições de apoio 

no desenvolvimento do Polo 

 

Como exposto anteriormente, o Polo de confecção da região da Rua 44 surgiu do 

movimento da Feira Hippie e do comércio informal de confecção. Tal movimentação alterou 

a dinâmica local, transformando a região no principal polo de confecção da capital na 

atualidade. Nesse sentido, apresenta-se aqui a forma como o poder público municipal, os 

grupos empresários (investidores) e os agentes institucionais têm atuado na organização e 

desenvolvimento do Polo, na intenção de proporcionar elementos para comparação com 

outras pesquisas que tratam desta temática. 

Com relação à participação do Estado de Goiás, o representante do Sinroupas disse 

que o grande incentivo que o setor de confecção recebeu foram as mudanças na regra da 

tributação do ICMS em 2009. Com as mudanças, as roupas vendidas para fora do estado são 

isentas do ICMS e dentro do estado a incidência é de 7% sobre o valor do produto. Desde 

então, pouco tem sido feito pelo setor. Segundo o representante, com a isenção do ICMS “as 

empresas cresceram e ganharam folego, a competitividade em relação a outros estados 

cresceu bastante e várias indústrias vieram para Goiás por causa do incentivo às empresas, 

sobretudo as optantes do Simples”.  

Contudo, políticas específicas à atividade de confecção na região da Rua 44 por parte 

do Estado não foram citadas e/ou identificadas. Cabe acrescentar, entretanto, a recente 

transformação do Polo em APL pelo Estado e pela Prefeitura Municipal, que poderá fomentar 

o desenvolvimento da atividade em questão. 

No que tange à atuação da Prefeitura, esta tem atuado no sentido de retirar os/as 

trabalhadores/as ilegais das ruas da região. Uma das estratégias utilizadas pela prefeitura na 

organização dos ambulantes e feirantes ilegais tem sido a criação de novos espaços para a 

realização da atividade. Nesse sentido, além dos espaços já citados, foi criada a Feira da 

Madrugada97, que funciona ao lado da Feira Hippie. A nova feira se apresenta como uma 

possibilidade de trabalho para aqueles/as que não conseguiram espaço na Feira Hippie e nos 

centros de compras. Seu funcionamento se assemelha ao da Feira Hippie no que concerne à 

infraestrutura, à qualidade das mercadorias, bem como no caráter familiar, precário e 

                                                           
97 A Feira da Madrugada foi criada em 14/07/2014, abriga 532 bancas e funciona na terça feira, quinta feira e 

sexta feira, no horário de 19h às 7h30. 
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informal. 

Outra atuação da Prefeitura tem sido através de investimentos na infraestrutura da 

região. Mudanças significativas têm sido feitas, como a ampliação das vias de acesso ao Polo, 

ampliação de vias para integrar o Polo de confecção da Rua 44 com o Polo de confecção da 

Fama e o centro comercial Goiás Center Modas, mudanças no tráfego para facilitar o fluxo de 

carros e ônibus que frequentam a região e melhorias na iluminação.  

Outro projeto em andamento é a revitalização da Praça do Trabalhador e Estação 

Ferroviária, em que se prevê a instalação de um museu e um grande estacionamento no local. 

Vale destacar que esse projeto tem sido fonte de discórdia entre os grupos empresariais e a 

sociedade No cerne do debate está a discussão de que as mudanças visam atender os 

interesses dos investidores na região (estacionamento e valorização dos empreendimentos), a 

alteração na arquitetura e no espaço da região central da cidade.   

Quanto aos grupos empresariais que atuam na região da Rua 44, estes são formados 

pelos proprietários da concessão do Shopping Araguaia (Rodoviária), proprietários da 

concessão do Shopping Estação Goiânia98, por proprietários de centros de compras instalados 

na região (galerias, camelódromos, shopping populares), proprietários de hotéis, proprietários 

de estacionamentos, dentre outros99. Esses grupos são investidores financeiros, que atuam de 

forma conjunta para defender seus interesses (reprodução do capital), motivo pelo qual são 

denominados stakeholders (“grupos de interesse”).  

Um desses investidores (proprietário de um centro de compra)100 declara que uma das 

funções que o grupo empresarial tem exercido é no sentido de assessorar os/as pequenos/as 

empreendedores/as na ponta da cadeia produtiva de confecção (o comercio) no processo de 

formalização, marketing, promoção de desfiles e eventos, bem como de fazer a interlocução 

destes com outros agentes econômicos e institucionais, como o Goiás-Fomento e o SEBRAE, 

tendo em vista subsidiar o crescimento da atividade e a qualificação dos/as trabalhadores/as.   

A finalidade principal dos centros de compras consiste em ofertar um espaço com 

                                                           
98 Essas concessões fazem parte do Projeto de Parcerias Público-Privado (PPP) do Estado de Goiás para 

fomentar investimentos privados na infraestrutura do estado.  Por intermédio de uma PPP, a União, os Estados 

ou os Municípios podem selecionar e contratar empresas privadas que ficam responsáveis pela prestação de 

serviços de interesse público por prazo determinado. As PPPs permitem, nesse caso, que o Estado descentralize a 

realização dos investimentos em infraestrutura e gestão, dividindo o encargo com as empresas privadas 

(concessionárias), sem retirar do Estado a tarefa de acompanhar e fiscalizar o modo como os serviços estão 

sendo prestados (OBSERVATÓRIO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, 2016). 
99 A expressiva participação das mulheres no comércio local levou os grupos empresariais da região a 

desenvolverem algumas ações voltadas para o público feminino. Eles realizam o Outubro Rosa, um evento 

voltado para as mulheres, que conta com a participação da Liga da Mama, do Programa de Mastologia do 

Hospital das Clinicas da UFG, do Hospital Araújo, dentre outros. Além de exames, o evento promove dicas de 

prevenção, serviços de beleza, oficinas, palestras.  
100 Entrevista realizada em 01/04/2015. 
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infraestrutura adequada para a realização da atividade de comercialização. Alguns centros de 

compras apresentam estrutura física precária e outros, estrutura similar a um shopping 

tradicional. Os serviços prestados pelos centros de compras variam conforme sua estrutura, 

alguns oferecem o básico, a exemplo da limpeza interna; outros uma grande gama de serviços, 

como internet, sistema de segurança, marketing digital, restaurantes, caixas eletrônicos. 

Entretanto, os centros de compras com boa estrutura, que prestam serviços de qualidade, têm 

como barreira de entrada o alto custo do investimento no espaço destinado à comercialização.  

É importante mencionar que os centros de compras têm um Regimento Interno (RI), 

com regras próprias, sejam elas formais ou informais. No que se refere à organização do 

trabalho, o RI dita as regras sobre os dias de funcionamento, horário de trabalho, exposição de 

mercadorias, uso de manequins, cobranças, proibições e penalidades. A autonomia do/a 

proprietário/a do estabelecimento se restringe apenas à gestão interna do negócio, produção 

e/ou procedência da mercadoria comercializada e à responsabilidade pelo pagamento do 

aluguel e taxa de administração.   

 Quanto às instituições representativas no Polo, estas ainda estão sendo constituídas. 

Foi criada recentemente a Associação Empresarial da Região 44 (AER-44), que representa os 

grupos empresarias investidores. A função da Associação é servir de Ouvidoria da região, e 

seu objetivo é fortalecer a relação entre os empresários e os consumidores de todas as regiões 

do Brasil que vêm comprar na região da Rua 44. Dentre as reivindicações da Associação junto 

ao poder público está a organização do trânsito, o aumento da segurança na região e a criação 

de uma escola de treinamento no segmento de moda.  

Nesse sentido, o Polo como Arranjo Produtivo Local (APL) ainda encontra-se no 

estágio de desenvolvimento, denominado incipiente. Isto significa que o arranjo está 

desarticulado, sem integração entre as empresas que o compõe e com pouca participação do 

poder público e de agentes representativos e de governança para promover seu 

desenvolvimento (CARDOSO et al, 2014). 

Quanto ao principal aspecto da região, a informalidade, ela abrange a atividade 

econômica e as relações de trabalho. Contudo, os poderes públicos (Estado e Prefeitura) têm 

sidos omissos com essa prática. No que se refere à Prefeitura, ela não tem uma ação rígida que 

visa coibir a informalidade nos estabelecimentos da região. A ausência de fiscalização por 

parte da Prefeitura foi constatada em várias entrevistas com os/as trabalhadores/as da região 

(Capítulo IV). 

Cabe destacar que alguns centros de compras se encontram em situação irregular junto 

à Prefeitura. Essa irregularidade se manifesta quando um empresário ou grupo de empresários 
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aluga um prédio para funcionar como centro de compras, vendendo o Direito de Uso ou 

“luva” do espaço comercial para o pequeno comerciante. Contudo, a lei não permite que um 

imóvel alugado seja novamente alugado, pois caracteriza uma sublocação, que é ilegal. Essa 

situação é relatada por um dos proprietários de um centro de compras da região101:  

 

Existem vários empreendimentos que são alugados por empresários, que subloca 

para o pequeno empreendedor. Este modelo é muito empírico, nossa legislação não 

permite a sublocação. A pessoa quando opta por trabalhar num centro de compras 

sublocado, ela já vestiu a camisa da informalidade, não tem como ela se organizar. 

No modelo legalizado, o dono do empreendimento é o próprio dono do centro 

comercial, não tem sublocação, o dono do centro passa para o locatário a Cessão do 

Direito de Uso, eles tornam-se proprietários diretos do Direito de Uso. (...) Com o 

contrato eles conseguem o alvará e a legalização do negócio. Eles escolhem o tipo 

de modelo em que vão trabalhar. 

 

Tal situação impede a emissão do alvará de funcionamento do centro de compras e dos 

estabelecimentos comerciais instalados no seu interior, contudo, a Prefeitura não interdita 

estes empreendimentos. Assim, o centro de compras, os estabelecimentos e os/as 

empregados/as ficam funcionando em situação irregular, culminando numa informalidade em 

“cascata”. A informalidade nas relações de trabalho também não é fiscalizada de maneira 

efetiva pelo Ministério do Trabalho. 

Diante desse quadro de omissões e negligências, pode-se dizer que a informalidade 

constitui o aspecto central que melhor caracteriza a dinâmica do Polo. Embora invisível, a 

informalidade é à base de sustentação da competitividade do Polo, e está presente tanto nas 

atividades econômicas quanto nas relações de trabalho.  

Quanto às questões que nortearam a discussão do capítulo, foi possível identificar pelo 

menos dois fatores que contribuíram para que a região da Rua 44 se tornasse o novo Polo de 

confecção de Goiânia. Primeiro, na segunda metade da década de 1990, a transferência da 

Feira Hippie para a região impulsionou o desenvolvimento local e a atividade de confecção. 

Segundo, a partir dos anos 2000, o sistema capitalista passa a buscar novas formas para a 

exploração de atividade econômica e a reprodução do capital, criando novos espaços para a 

realização de atividades comerciais, a exemplo dos centros de compras especializados em 

confecção.  

Quanto à atuação do poder público e dos grupos empresariais no desenvolvimento do 

Polo, sem tirar o mérito pelo que já realizaram na região, cabe apontar algumas críticas. Até o 

momento, as ações da Prefeitura têm sido restritas à organização espacial e a fiscalização das 

atividades ilegais nas ruas da região, bem como a melhoria da infraestrutura. Políticas 

                                                           
101 Entrevista realizada em 01/04/2015.  
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públicas para reduzir a informalidade e incentivar a formalidade nos estabelecimentos, bem 

como programas de acesso a créditos, financiamento, participação em cursos de qualificação, 

não foram identificados ou tem sido incipientes; ações de fiscalização e controle da 

informalidade nos empreendimentos e nos estabelecimentos também têm sido insuficientes102.  

Os grupos empresariais, embora prestem uma gama de serviços aos/as proprietários/as 

dos estabelecimentos, também não têm desenvolvido ações e/ou benefícios para promover a 

regulamentação da atividade, pelo contrário, estes têm sido negligentes com a ilegalidade, 

uma vez que não estabelecem critérios para a instalação das empresas. Um deles é não exigir 

CNPJ; os contratos de locação podem ser feitos em nome da pessoa física. 

Diante do quadro apresentado, o que se constata é a “institucionalização” da 

informalidade por parte de todos: proprietários dos empreendimentos, proprietários dos 

estabelecimentos, e até dos órgãos públicos de fiscalização e controle.  

Uma forma de reverter esse quadro é o poder público (estadual, municipal) e os 

proprietários de centros de compras exigirem dos/as proprietários/as de estabelecimentos 

documentos que atestem a regulamentação da atividade, tais como o Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ), o alvará de licença da prefeitura, o documento emitido pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), dentre outros. 

A recente transformação do Polo de confecção em APL emerge como uma 

possibilidade para dar um novo impulso ao desenvolvimento econômico e social local. Os/as 

proprietários/as dos estabelecimentos na região são microempreendedores/as que apresentam 

trajetórias heterogêneas (feirantes, camelos, desempregados, ex-funcionários de empresas de 

confecção, empresários/as de confecção e de outros segmentos econômicos, profissionais 

liberais). A maioria se inseriu na atividade motivada pela sobrevivência, pelo sonho de ter o 

próprio negócio, pelo crescimento econômico da atividade. Embora a maioria deles/as 

detenha algum tipo de conhecimento sobre confecção, alguns/as possuem pouca experiência 

empresarial, necessitando, assim, de capacitação gerencial.  

Destarte, espera-se que o Estado, a prefeitura, os empresários e os agentes 

institucionais atuem no sentido de fomentar políticas públicas locais mais efetivas para o 

                                                           
102 Nesse ponto, é relevante destacar que os estudos que tratam da informalidade e da organização dos 

trabalhadores em CCP têm mostrado que a intervenção do poder público na forma direta, ou seja, sem parceria 

público-privada (OLIVEIRA, 2015; NEVES, et al, 2006), possibilita uma maior inserção de trabalhadores sem 

recursos financeiros, como os ambulantes e  camelôs. Nestes, além do investimento estatal na infraestrutura a 

inserção é promovida através de fundos e incentivos fiscais, financiamento, ajuda de custo, abertura de crédito . 

tendo como contrapartida algumas exigências, tais como: formalização da atividade, proibição de sublocação do 

espaço comercial, participação em cursos de qualificação; o contrário do modelo privado, que exige alto 

investimento no espaço para a realização da atividade, bem como a ausência de políticas de desenvolvimento do 

negócio e dos trabalhadores.  
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desenvolvimento do Polo e de seus/as trabalhadores/as, tais como: acesso a crédito, inovações 

tecnológicas, capacitação produtiva e gerencial, qualificação da mão de obra, erradicação da 

informalidade, dentre outros.     

O capítulo a seguir discute as relações de gênero e o processo de construção da 

identidade laboral. 
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CAPÍTULO III 

 

GÊNERO E IDENTIDADE NO MUNDO DO TRABALHO E NO SETOR DE 

CONFECÇÃO  

 

Este capítulo tece algumas considerações teóricas acerca das relações sociais de 

gênero e da construção da identidade social e profissional. Primeiramente, faz-se uma 

reflexão sobre a construção social de gênero, tendo como lastro teórico os estudos da 

sociologia francesa do trabalho e dos estudos de gênero. A discussão versa sobre as relações 

sociais de gênero, a divisão sexual do trabalho e o trabalho feminino no regime de 

acumulação flexível. Logo após, busca-se refletir sobre a questão da identidade à luz dos 

teóricos da escola do Interacionismo Simbólico e da teoria francesa do trabalho, tomando 

como destaque a teoria de Claude Dubar, que discute a questão identitária relacionada com os 

processos de trabalho. A discussão abrange a noção de identidade, identidade profissional e 

identidade de gênero. A discussão tem em vista dar suporte para a análise empírica da tese, 

que envolve aspectos relacionados à organização do trabalho e à construção da identidade 

profissional.  

 

3.1  A CONSTRUÇÃO SOCIAL DAS RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

3.1.1  A emergência dos estudos de gênero e do conceito 

 

A construção teórica acerca da temática de gênero teve origem na França na década de 

1970, tendo como precursoras as mulheres feministas anglo-saxãs, que buscaram a 

formulação do conceito de gênero. No cerne do conceito está a proposição de que as 

distinções entre feminino e masculino são da esfera do social (PISCITELLI, 2009).  

Para as feministas os sexos são classes constituídas por e na relação de poder dos 

homens sobre as mulheres. As críticas feministas inauguraram uma série de estudos sobre a 

desigualdade e as relações de dominação e subordinação entre homens e mulheres, dando 

origem à abordagem das relações de gênero (MATHIEU, 2009; PISCITELLI, 2009). 

É importante elucidar que a abordagem de gênero se distingue dos estudos sobre as 

mulheres, ainda que o conceito de gênero surja no bojo dos estudos sobre mulheres e abranja 

vários de seus pressupostos. A principal distinção é que a abordagem de gênero, 

diferentemente dos estudos das mulheres, inclui também os homens, o que culminou na 
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concepção de relações de gênero.   

 

A introdução do caráter relacional de gênero levou a uma revisão dos estudos 

centrados nas mulheres e apontou para a necessidade de estudos sobre as relações de 

gênero, uma vez que a história das mulheres não pode ser vista separada da história 

dos homens (ARAUJO, 2005, p. 42). 

 

Nessa perspectiva, gênero se configura como uma categoria de análise relacional que 

abrange tanto o masculino quanto o feminino, e serve de referência para explicitar que os 

papéis destinados a estes na sociedade e no trabalho são construtos sociais e culturais. 

Destarte, compreender a abordagem de gênero a partir de uma perspectiva histórica permite 

verificar sua relação com as construções sociais e culturais sobre o papel atribuído a homens e 

mulheres ao longo do tempo.  

A abordagem sobre gênero tem como marco teórico os trabalhos de Joan Scott, 

feminista e historiadora norte-americana.  A referida autora publica em 1986 um artigo 

denominado: Gênero, uma categoria útil de análise, no qual propõe duas proposições para 

conceituar gênero. Primeira, gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas 

nas diferenças percebidas entre os sexos. Segunda, gênero é uma forma de dar significado às 

relações de poder (SCOTT, 1995). A autora fornece uma eloquente descrição do conceito de 

gênero, o qual serve como demarcador daquele que é utilizado nesta tese.  

 

Gênero é a organização social da diferença sexual. O que não significa que gênero 

reflita ou implemente diferenças físicas fixas e naturais entre homens e mulheres, 

mas sim que gênero é o saber que estabelece significados para as diferenças 

corporais. Esses significados variam de acordo com as culturas, os grupos sociais e 

no tempo, já que nada no corpo, incluídos aí os órgãos reprodutivos femininos, 

determina univocamente como a divisão social será definida. Não podemos ver a 

diferença sexual a não ser como função de nosso saber sobre o corpo e este saber 

não é "puro", não pode ser isolado de suas relações numa ampla gama de contextos 

discursivos (SCOTT, 1994, p. 13). 

 

O conceito de gênero da autora indica uma rejeição explícita ao determinismo 

biológico e ao uso dos termos sexo e diferença sexual, buscando destacar o caráter social das 

distinções baseadas no sexo. Nesse sentido, a contribuição dos estudos de Scott consiste em 

utilizar o termo gênero para distingui-lo do de sexo e de relacioná-lo a construções sociais, 

culturais e simbólicas constituídas nas relações sociais de acordo com a cultura e em espaços 

e tempos determinados, que servem para demarcar os papéis sociais, os espaços de trabalho e 

o significado e as experiências de trabalho entre homens e mulheres. Assim, gênero constitui 

uma forma de dar significado às relações de poder, bem como permite a produção e 

reprodução das desigualdades entre os sexos (SCOTT, 1995). 
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Tendo como pressuposto que as relações sociais são construções sociais, e que os 

grupos sociais envolvidos nessa relação são constituídos por homens e mulheres, em que o 

primeiro assume uma posição de poder e dominação sobre o segundo, Hirata e Kergoat (2007) 

caracterizam  tal relação como relações sociais de sexo. No centro dessa relação está a divisão 

sexual do trabalho, discutida a seguir.  

 

3.1.2  Divisão sexual do trabalho: a base material da desigualdade social e profissional 

 

O termo divisão sexual do trabalho emerge sob o impacto do pensamento feminista 

desenvolvido na França na década de 1970. As feministas questionavam o tratamento desigual 

aplicado a homens e mulheres em relação ao trabalho, bem como de uma conscientização de 

que as mulheres realizavam uma grande quantidade de trabalho na esfera reprodutiva de 

forma gratuita e, para outros, considerado invisível, de natureza fraternal e sem 

reconhecimento social e econômico (HIRATA; KERGOAT, 2007; KERGOAT, 2009). Tais 

questionamentos instigaram uma série de reflexões acerca do trabalho feminino, 

problematizando as desigualdades nas relações sociais de gênero.  

As feministas partem do pressuposto de que as relações sociais de sexo constituem 

uma relação antagônica, de opressão das mulheres pelos homens, tendo o trabalho como base 

do conflito. Essas proposições foram importantes para a construção do conceito de divisão 

sexual do trabalho.  

 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 

relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é fator prioritário para a 

sobrevivência da relação social entre os sexos. Esta forma é modulada histórica e 

socialmente (HIRATA; KERGOAT, 2007, p 599). 

 

A divisão sexual do trabalho tem como função normatizar as funções de homens e 

mulheres, designando a prioridade dos homens no exercício das funções da esfera produtiva e 

das mulheres às funções da esfera reprodutiva, deixando explícito que cabe aos homens se 

apropriar das funções de maior valor social nos vários campos de atuação (política, religiosas, 

militares ), relegando às mulheres aquelas de menor reconhecimento e valor social (cuidado 

com a casa e com os filhos) (KERGOAT, 2009; HIRATA; KERGOAT, 2007).  

Assim, o conceito de divisão sexual do trabalho se estrutura em torno de dois 

princípios organizadores: de separação e hierárquico. O primeiro explicita que existe trabalho 

de homem e trabalho de mulher. O segundo sugere que o trabalho realizado por um homem 
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vale mais que um trabalho realizado por uma mulher. Esses princípios se estendem à maioria 

das sociedades, independentemente de tempo ou espaço. Sua legitimação advém da ideologia 

naturalista, a qual reduz o gênero ao sexo biológico e  à prática social que legitima papéis 

sociais sexuados (HIRATA; KERGOAT, 2007). 

Entretanto, se os princípios da divisão sexual do trabalho são os mesmos para a 

maioria das sociedades conhecidas, as modalidades de trabalho variam historicamente, 

podendo adotar diferentes configurações. Essa diversidade resulta da plasticidade da divisão 

sexual do trabalho em assumir novas configurações diante da flexibilização e da precarização 

do emprego.  

Hirata e Kergoat (2007) apresentam as principais características da nova configuração 

da divisão sexual do trabalho. A primeira refere-se aos “nomadismos sexuados”, nomadismo 

no tempo para as mulheres, por meio do trabalho parcial, e nomadismo no espaço para os 

homens, por meio do trabalho temporário e deslocamento profissional. A segunda diz respeito 

à “dualidade do emprego feminino”, de um lado cresce o número de mulheres altamente 

qualificadas, ocupando funções de maior prestígio e, de outro, mulheres com menor 

qualificação, sujeitas ao desemprego ou a realizar trabalho precário. A terceira refere-se à 

“oposição de interesses” entre as mulheres e está relacionada às duas anteriores: um grupo de 

mulheres bem sucedidas externaliza o trabalho doméstico a outro grupo de mulheres, estas 

últimas realizando trabalho precário e sem reconhecimento social.  

No que tange às abordagens teóricas, a divisão sexual do trabalho abrange duas 

perspectivas teóricas antagônicas: a teoria da relação social e a teoria do vínculo social.  A 

teoria da relação social se baseia na ideia de uma relação antagônica entre homens e mulheres, 

expressando a contradição e o conflito entre os sexos, tendo em vista a existência de práticas 

de dominação/opressão do masculino sobre o feminino. A origem do conflito é a divisão 

sexual do trabalho, o qual é estruturado sobre o princípio da hierarquização: o trabalho 

masculino tem maior valor econômico do que o trabalho feminino (KERGOAT, 2009). 

A teoria do vínculo social remete à ideia de complementariedade ou de conciliação de 

papéis entre homens e mulheres; se fundamenta em quatro modelos. No modelo tradicional a 

mulher assume o papel na família e o papel doméstico, o homem assume o papel de provedor; 

no modelo de conciliação cabe à mulher conciliar a vida familiar com a vida profissional; no 

modelo de parceria cabe à mulher e ao homem dividirem as tarefas domésticas e os cuidados 

da família; no modelo de delegação as mulheres delegam a outras mulheres o cuidado da casa 

e das crianças (HIRATA; KERGOAT, 2007).   

Hirata e Kergoat (2008), ao analisar a divisão sexual do trabalho na França, Japão e 
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Brasil, apontam que aqui o modelo de delegação é utilizado pelas mulheres de classes sociais 

médias e altas103; o modelo de conciliação é utilizado pelas mulheres das camadas mais 

pobres, desempregadas ou que exercem atividades informais ou precárias. Estas últimas têm 

que “se virar” entre o cuidado com os filhos e o trabalho remunerado, ou contar com a ajuda 

das pessoas próximas.  

Segundo as autoras, nesse tipo de arranjo “o acúmulo de tarefas e as práticas de 

conciliação ocorrem no contexto de uma rede informal de solidariedade bastante ampla que 

inclui família ampliada, vizinhos, amigos, etc.” (HIRATA E KERGOAT, 2008, P. 275). 

Corroborando com as assertivas anteriores, Bilac (2014) assevera que quando a mulher 

não concilia o trabalho produtivo com o reprodutivo (dupla jornada) permanece a delegação 

do trabalho doméstico e do cuidado dos filhos para outra mulher, seja a empregada doméstica 

remunerada, seja alguém da rede de parentesco e vizinhança. Não raro, as crianças ficam 

sozinhas em casa, à mercê da sorte. A próxima seção trata suscintamente desta questão. 

 

3.1.3  Trabalho feminino no setor de confecção: ocupações flexíveis e precárias  

 

Desde os anos de 1960, a presença das mulheres no mercado de trabalho no mundo e 

na América Latina vem aumentando de forma significativa. A explicação desse aumento está 

relacionada à necessidade econômica e a aspectos demográficos, culturais e sociais, tais 

como: a queda da taxa de fecundidade e a redução do tamanho das famílias, o crescimento da 

escolaridade, o envelhecimento da população, o crescimento de arranjos familiares chefiados 

por mulheres. (BRUSCHINI, 2007; BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000). 

Na esteira das transformações citadas acima, soma-se ainda, como já exposto, o 

surgimento do movimento feminista em 1970. O pensamento feminista, mais politizado, 

buscou não só problematizar o papel da mulher na sociedade, mas também a incentivá-la a 

buscar um projeto de vida profissional. Tais mudanças resultaram em uma maior participação 

da mulher no mercado de trabalho e no surgimento de uma identidade feminina cada vez mais 

voltada para o trabalho remunerado.  

Entretanto, o crescente acesso da mulher ao mercado de trabalho não significou a 

diminuição das desigualdades de gênero. Na década de 1990, a maioria dos empregos 

                                                           
103 Estudo realizado por Rafaela Cyrino (2011) constatou o uso do modelo de delegação do trabalho doméstico 

pelas mulheres executivas de grandes empresas em Belo Horizonte, destacando a relevância do papel que a 

empregada doméstica exerce na articulação entre a carreira e a família das executivas, sobretudo para aquelas 

que têm filhos pequenos.  
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femininos gerados no mercado de trabalho se concentrava em alguns setores, em atividades 

específicas, agrupados em profissões/ocupações segmentadas104 por sexo, e de menor valor 

social e econômico.  

 

No Brasil, em 1990, metade das mulheres trabalhadoras se concentrava nas 

seguintes ocupações: empregadas domésticas, balconistas, vendedoras ou 

comerciantes por conta própria, professoras de ensino fundamental e médio, 

empregadas em funções administrativas, enfermeiras, funcionárias públicas de nível 

universitário, auxiliar de escritório, agente administrativo, auxiliar de contabilidade 

ou caixa, secretária, recepcionista, trabalhadora em conservação de edifícios, 

cozinheira e costureira (ABRAMO, 2001, p. 78). 

 

A segmentação profissional/ocupacional está associada à representação naturalizada 

da diferença biológica, que determinou que o trabalho da mulher  está vinculado à esfera 

doméstica, realizando tarefas de cuidado. Essa representação social acompanhou histórica e 

culturalmente a trajetória profissional da mulher e tem sido utilizada como argumento para a 

precarização do trabalho feminino.  

Cabe ressaltar que o crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho  

está associado ao desenvolvimento do setor de serviços. Esse setor é o que mais absorve a 

força de trabalho feminina, bem como o que mais incorporou modalidade de trabalho flexível 

e precário. Não obstante, as ocupações no setor se caracterizam pela divisão sexual associada 

a atributos femininos, reforçando a formação de “guetos” femininos em setores mais 

desqualificados, como: educação, saúde, serviços pessoais e sociais. Entretanto, pesquisas 

recentes têm mostrado que gradativamente as mulheres têm ascendido na hierarquia e 

ocupado postos de comando: diretoras, gerentes, supervisoras; e profissões mais qualificadas: 

medicina, advocacia, arquitetura, engenharia (HIRATA, 2002, 2009; BRUSCHINNI; 

LOMBARDI, 2000; BRUSCHINI, 2007; BONELLI et al, 2008; CYRINO, 2011).   

Essa bipolarização cria dois grupos de mulheres com diferenças sociais, culturais 

econômicas e raciais. Assim, tem-se de um lado um grupo de mulheres preparadas para 

realizar ocupações mais qualificadas; de outro um grupo de mulheres que constituem um 

exército de reserva feminino, disponível para a realização de trabalho precário, como trabalho 

doméstico, informal, parcial105.  

De um modo geral, as transformações ocorridas no mundo do trabalho nas últimas 

                                                           
104 A segregação ocupacional consiste em separar o trabalho de homem e trabalho de mulher em determinadas 

profissões e ocupações (YANNOULAS, 2011, 2013). 
105 Esse exército de reserva feminino pode ser recrutado tanto em nível intranacional (periferia de grandes 

cidades, regiões ou estados periféricos), mas também internacional (imigrantes de países pobres ou 

subdesenvolvidos). 
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décadas  têm levado  à instauração de uma situação de desigualdade de gênero no âmbito do 

trabalho e emprego. As mulheres são majoritárias no trabalho de tempo parcial; constituem a 

maioria na distribuição por sexo dos empregos precários; ocupam postos de trabalho mais 

desqualificados e de menor responsabilidade; auferem salários mais baixos (mesmo com nível 

de escolaridade, formação e qualificação maior que dos homens). Em relação às funções, as 

mulheres assumem as posições de menor nível hierárquico e com pouca possibilidade de 

ascensão profissional; em relação às atividades, realizam aquelas mais simplificadas, 

repetitivas e sem conteúdo, de maior trabalho intensivo e com menor nível de qualificação e 

remuneração (LEITE, 2004; ARAUJO; AMORIM, 2001/02). 

No que se refere ao mercado de trabalho, um dos reflexos das mudanças no trabalho 

tem sido a reorientação nas políticas organizacionais de seleção e recrutamento, tanto no setor 

de serviços quanto no setor industrial. Tais políticas passaram a utilizar a divisão sexual do 

trabalho como estratégia de redução de custos e de aumento da produtividade. A adoção dessa 

estratégia teve impacto significativo não só na segmentação dos postos de trabalho, mas 

também na qualificação requerida para a realização do trabalho e na criação de um novo perfil 

de trabalhador.  

Nesse novo quadro, as mulheres passaram a ser contratadas para postos de trabalho 

mais desqualificados, realizando atividades repetitivas e sem tanta responsabilidade, 

justificando salários mais baixos e a desvalorização do emprego (ARAUJO, 2007). Houve 

também uma modificação no perfil das contratadas, se nos anos 80 a preferência das empresas 

era por  mulheres mais jovens, solteiras e sem filhos, a partir dos anos 90 a preferência se dá 

pelas mais velhas, casadas e com filhos, vistas como: responsáveis, flexíveis e capazes de 

realizar diferentes atividades. (SEGNINI, 1998; BRUSCHINI, 2007).  

A preferência das empresas por esse novo perfil está associada a uma maior 

exploração do trabalho feminino, tanto pelo lado econômico, por ser mais barato que o 

masculino, como pelas habilidades femininas adquiridas no espaço doméstico, através do seu 

processo de socialização, tais como adaptabilidade, disciplina, capacidade de desempenhar 

diferentes tarefas, de trabalhar em equipe e de se comunicar.   

A multifuncionalidade, o comprometimento e as “habilidades femininas” vão ao 

encontro do perfil exigido pelo modelo de produção flexível baseado na produtividade e baixo 

custo. Nesse sentido, diversas pesquisas têm buscado problematizar o lugar das mulheres no 

mercado de trabalho nesse novo cenário.  

De um modo geral, pode-se dizer que as pesquisas empíricas realizadas no setor de 

serviços têm em comum a demonstração de que o processo de reestruturação produtiva, 
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através da flexibilização e da reorganização do trabalho, tem destinado às mulheres as 

ocupações marcadas pela informalidade, terceirização e precarização (NOGUEIRA, 2008; 

BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000). 

No setor industrial as pesquisas mostram que as mulheres estão presentes em maior 

número nos setores têxteis, de alimentação e bebidas. Focando o setor de confecção de 

roupas, objeto desta tese, um dos trabalhos pioneiros no setor de confecção é a pesquisa 

realizada por Alice Rangel de Paiva Abreu (1986) sobre trabalho a domicílio na indústria de 

confecção no Rio de Janeiro. Em seu estudo a autora constatou que o papel da mulher na 

família e a responsabilidade pela execução das tarefas domésticas contribuíram para sua 

inserção no setor de confecção, principalmente pela flexibilidade que esse tipo de trabalho 

permite na organização no tempo de trabalho, que pode ser dividido entre o trabalho 

produtivo e o trabalho reprodutivo. O trabalho da referida autora constitui um marco nos 

estudos sobre o setor de confecção e incentivou o desenvolvimento de várias outras pesquisas, 

a maioria tendo como foco o trabalho a domicílio e subcontratação pelo prisma de gênero. 

De modo geral, as pesquisas empíricas no setor de confecção têm apontado que as 

mudanças ocorridas no segmento vão ao encontro das novas tendências de organização do 

trabalho, pautado na flexibilização e precarização. O trabalho é caracterizado por baixos 

salários, baixa produtividade, ausência de contratos e de proteção social. Tais características 

atingem tanto as velhas ocupações precárias (trabalho doméstico, por conta própria, informal) 

como as novas modalidades de trabalho (eventual, em tempo parcial, subcontratado, 

cooperativado), as quais  têm atingido de maneira exponencial as mulheres (ABREU; SORJ, 

1993; ARAÚJO; AMORIM, 2001/02; NUNES; CAMPOS, 2006; NEVES; PEDROSA, 2007; 

LIMA, 2009; VILASBOAS, 2015). 

 Em relação ao comércio é relevante destacar que nas últimas décadas houve um 

processo de feminização na micro e pequena empresa através do trabalho por conta própria 

voltado para a comercialização de artigos do vestuário e acessórios. Esse tipo de trabalho tem 

sido recentemente realizado em shoppings populares ou camelódromos, a maioria sem 

registro, ou seja, informal (ARAÚJO; LOMBARDI, 2013; NEVES et al 2006; VÉRAS de 

OLIVEIRA, 2011; ARAÚJO, 2011).  

O trabalho nesses novos espaços remonta ao comércio de rua, parte do setor informal 

urbano. O trabalhador autônomo (ou por conta própria), que exerce atividade nas ruas é 

denominado no Brasil como ambulante ou camelô. A atividade de ambulante é 

predominantemente masculina, mas com tendência crescente na participação feminina. 

Geralmente, as mulheres se concentram em segmentos específicos, como venda de produtos 
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de beleza, alimentos e confecção (MELO; TELES, 2000).  

Segundo Pamplona (2013), o comércio de rua exerce papel relevante na cadeia de 

distribuição e comercialização de produtos para a população de baixa renda das cidades ao 

oferecer mercadorias a preços mais baixos e de fácil acesso. O comércio nos centros de 

compras tem papel semelhante, uma vez que seu foco de mercado é a população de menor 

poder aquisitivo.  

Com a proliferação de centros de compras especializados em confecção nos centros 

urbanos nas últimas décadas houve uma entrada massiva de mulheres na atividade, uma vez 

que os novos espaços oferecem maior segurança comparado à atividade exercida na rua. Com 

isto, houve também um aumento substancial no número de microempresas no setor, a maioria 

sem registro ou registro na forma de MEI.  

O Polo de confecção aqui investigado faz parte desta nova configuração de atividade 

comercial/produtiva urbana. O Polo é constituído principalmente de mulheres que trabalham 

nas microempresas, seja como vendedoras ou por conta própria A maioria dos produtos é de 

produção própria; as vendas são predominantemente no atacado. Poucas pesquisas têm 

discutido o trabalho produtivo/comercial nessa nova configuração. 

Por fim, tomando por base as reflexões aqui expostas, é possível afirmar que, embora 

as mulheres tenham obtido conquistas importantes nas últimas décadas, não houve uma 

melhora substancial na forma de se inserirem no mercado de trabalho, elas continuam sendo 

absorvidas em empregos ou ocupações informais e/ou precários Também não houve 

mudanças significativas na divisão sexual do trabalho, mesmo quando a mulher exerce 

trabalho remunerado cabe a ela conciliar o trabalho produtivo com o reprodutivo. A próxima 

seção discute concisamente essa questão. 

 

3.1.4  Conciliação entre trabalho e família: cultura e política ainda não consolidada 

 

As transformações econômicas e culturais ocorridas nas últimas décadas em torno do 

trabalho feminino têm contribuído para as discussões acerca da temática conciliação entre 

trabalho e família. A justificativa para o debate está no fato de que mesmo reconhecendo uma 

maior participação feminina no mercado de trabalho no contexto atual e da importância deste 

para a economia doméstica, o arranjo entre trabalho e família não sofreu grandes alterações.  

Na verdade, o que se observa é que, ao se inserir no mercado de trabalho, a mulher 

acaba realizando tanto o trabalho produtivo quanto o trabalho reprodutivo. Isto acontece 
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porque a responsabilidade de conciliar as atividades remuneradas e as atividades domésticas 

ainda é predominantemente da mulher. Essa realidade resulta da divisão sexual do trabalho, 

que continua demarcando o lugar de homens e mulheres na esfera do trabalho.  

 

Tal distinção responsabiliza às mulheres, os cuidados com o bem-estar físico e 

emocional dos membros da família – incluindo alimentação, limpeza, vestuário, 

higiene pessoal e saúde física e mental – quanto aos cuidados com a própria moradia 

e com a criação e educação com os filhos (BRUSCHINI; RICOLDI, 2009, p. 96). 

  

A persistência de diferenças na divisão sexual do trabalho tem levado as mulheres a 

uma intensificação do trabalho (duplas ou triplas jornadas), cuja finalidade é conciliar o 

trabalho remunerado com o trabalho doméstico. Esse quadro se torna ainda mais crítico para 

as mulheres que têm filhos pequenos ou adolescentes, sobretudo para as mulheres de baixa 

renda.  

Portanto, é imprescindível discutir sobre a questão da articulação ou conciliação entre 

família e trabalho e de formulação de políticas públicas para apoiar a entrada e a permanência 

da mulher no mercado de trabalho.  

 

A noção de articulação entre família e trabalho remete às políticas públicas ou 

privadas, formuladas para possibilitar a conciliação das responsabilidades 

profissionais e familiares dos trabalhadores e trabalhadoras. [...] A conciliação tem 

em vista promover um maior equilíbrio entre o mundo do trabalho e o mundo da 

família (RICOLDI, 2010, p. 37). 

 

As conquistas nesse campo têm origem nas reivindicações do movimento das 

mulheres na década de 1980. No Brasil, a principal política é a educação infantil, através da 

oferta de creches públicas. Aprimorada, a política de creches foi desassociada da questão do 

trabalho das mulheres para um direito das crianças ao acesso à educação. Contudo, limitações 

relacionadas à política de creches, como a quantidade de vagas insuficientes, atender apenas 

as crianças até cinco anos de idade e não possuir atendimento em tempo integral, têm 

restringido a eficácia de tal política.  

Tais limitações são prejudiciais para as trabalhadoras, impedindo ou dificultando suas 

inserções no mercado de trabalho, ou a permanência neste. Dessa forma, para as mulheres que 

não dispõem da assistência à creche, mas que necessitam trabalhar, a alternativa que resta é 

deixar o cuidado com os filhos a cargo de parentes, vizinhos ou com os irmãos mais velhos, 

ou então “abandonar seus empregos ou optar por trabalhos com jornadas menores e mais mal 

remuneradas” (RICOLDI 2010, p. 41), contribuindo para aumentar a oferta de ocupações ou 

empregos precários.   
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Embora Bruschini e Ricoldi (2009) tenham mostrado que mudanças demográficas e 

sociais (como famílias menores, aumento das famílias chefiadas por mulheres, ingresso das 

mulheres no mercado de trabalho) têm influenciado uma maior participação dos homens no 

trabalho doméstico, essa participação ainda é incipiente. Vale acrescentar que a percepção 

masculina (e feminina) em relação à realização dos afazeres domésticos106 ainda continua na 

concepção de “ajuda” e não de uma obrigação107.  

Ricoldi (2010) e Bruschini e Ricoldi (2012) sugerem que seja repensado o desenho 

atual das políticas sociais para que haja uma melhor articulação entre família e trabalho, tais 

como: políticas sociais que envolvam a participação dos homens nas responsabilidades 

familiares e no cuidado com os filhos (a exemplo da licença paternidade); incentivos e 

benefícios às empresas que desenvolvam políticas de articulação família e trabalho como 

estratégia de recursos humanos; licenças especiais para cuidados de familiares doentes, entre 

outras.  

Tais mudanças são necessárias para a redução de uma longa e histórica desigualdade 

na divisão social e sexual do trabalho, uma vez que as construções sociais e culturais ainda 

persistem em determinar os diferentes lugares ocupados por homens e mulheres nos espaços 

sociais – produtivo e reprodutivo.  

Desse modo, a reflexão aqui desenvolvida mostra que mesmo com o desenvolvimento 

de políticas públicas sociais e do aumento da participação masculina no trabalho doméstico, a 

articulação entre família e trabalho ainda é desequilibrada, uma vez que a divisão sexual do 

trabalho ainda não é distribuída de forma equitativa: mesmo quando realiza trabalho 

produtivo, cabe à mulher conciliar o trabalho remunerado e o doméstico.  

Para dar conta do duplo trabalho as mulheres realizam as tarefas de casa nos horários 

que deveriam ser destinados ao descanso ou lazer (finais de semana, horário noturno ou de 

madrugada, feriados), tendo como consequências as piores condições de vida, trabalho e 

saúde, bem como os conflitos familiares. Tal situação está presente em vários setores, 

inclusive no Polo de confecção aqui analisado, tal como será demonstrado mais adiante. 

 

                                                           
106 Os afazeres domésticos, para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - PNAD, incorpora as seguintes 

tarefas: arrumar ou limpar toda ou parte da moradia; cozinhar ou preparar alimentos, passar roupa, lavar roupa 

ou louça, orientar ou dirigir trabalhadores domésticos na execução das tarefas domésticas; cuidar de filhos ou 

menores moradores.  
107 Pesquisa realizada por Bruschini e Ricoldi (2012) sobre articulação família e trabalho, com trabalhadoras de 

baixa renda, através de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1996 a 2007, revela 

que a participação dos homens nas atividades domésticas, fica muito aquém da das mulheres – 45 a 50% eles; 

90% elas.  
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3.2  CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE: CONTRIBUIÇÕES SOCIOLÓGICAS 

 

3.2.1  Identidade: a visão embrionária dos autores clássicos 

 

O termo Interacionismo Simbólico foi cunhado por Herbert Blumer no ano de 1938. A 

ênfase da abordagem Interacionista são os processos de interação social, enquanto que o 

exame desses processos se fundamenta na interação e no caráter simbólico da ação social.  

A corrente de pensamento Interacionista foi influenciada pela filosofia do 

pragmatismo e tornou-se uma linha de pesquisa sociológica e sociopsicológica na Escola de 

Chicago. O grande destaque no campo de discussão do Interacionismo é a obra de Blumer, 

intitulada Symbolic Interacionism: Perspective and Method.  A partir dos estudos de Blumer 

abriu-se um novo campo de estudo sobre a relação indivíduo/sociedade e a construção da 

identidade a partir do processo de interação.  

O pioneiro na fundamentação sociopsicológica na construção da noção de identidade 

coletiva foi o filósofo George H. Mead, a partir de estudos sobre a relação entre a mente, o 

self e a sociedade108. Essa abordagem tem como fundamento a interação social, uma vez que a 

construção social do self não pode ser analisada adequadamente sem que o outro seja 

considerado, uma vez que o self emerge da interação social entre o indivíduo e o outro – a 

sociedade (NUNES, 2003; HAGUETTE, 1997) 109. 

Nunes (2003) aponta que, para Mead, o self emerge da comunicação do indivíduo com 

os outros significantes110. Os outros significantes inspiram a reprodução de seus  papéis no 

indivíduo. Ao tomar os  papéis111 dos outros significantes, o indivíduo toma a si próprio como 

objeto, fazendo emergir o self social. Assim, “o self surge na conduta, quando o indivíduo se 

torna um objeto social de si mesmo, assumindo a atitude do outro” (NUNES, 2003, p. 58). O 

                                                           
108 Mead se referia à sua teoria em termos de behaviorismo social, entendida como a descrição do 

comportamento do nível humano cujo dado principal é o ato social concebido não só como o comportamento 

externo observável, mas também como a atividade encoberta do ato (HAGUETTE, 1997, p. 26). 
109 Na teorização de Mead sobre identidade, o self representa um produto social no interior do indivíduo, que 

envolve dois elementos distintos: o Eu e o Mim109. O Eu corresponde ao aspecto puro do self; é a fonte da 

identidade (NUNES, 2003). É a iniciação espontânea do indivíduo à experiência humana (HAGUETTE, 1997). 

O Mim corresponde ao aspecto empírico do self. Constitui-se de três partes, a saber: o Mim material, que inclui 

o corpo, a família e as coisas que os indivíduos possuem; o Mim espiritual, que consiste no conjunto de 

faculdades psíquicas ou disposições concretas; o Mim social, que é o reconhecimento obtido de nossos 

semelhantes, expresso na imagem que eles fazem de nós (NUNES, 2003). O Mim representa o mundo 

organizado incorporado à conduta do indivíduo, logo, é a parte do indivíduo que é moldada pela sociedade 

(HAGUETTE, 1997). 
110Outros significantes diz respeito às pessoas que, com maior frequência, participam da interação do indivíduo, 

e com as quais  mantêm relações emocionais mais intensas (BERGER e LUCKMAN, 2013), a exemplo de pais, 

parentes. 
111 Tomar os papéis consiste em tomar a perspectiva de outras pessoas ou de grupos, como visão de mundo, para 

orientar nossas ações (NUNES, 2003, p. 54). 
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indivíduo ao assumir vários papéis e incorporar as ações dos outros faz emergir o outro 

generalizado112, ou seja, a sociedade.   

Em reflexão similar, Tereza Haguette (1997) aponta que quando Mead afirma que o 

ser humano possui um self, ele quer evidenciar que: 

 

Da mesma forma que o indivíduo age socialmente com relação a outras pessoas, ele 

interage socialmente consigo mesmo. Ele pode tornar-se objeto de suas próprias 

ações. O self, assim como outros objetos, é formado através das definições feitas por 

outros que servirão de referencial para que ele possa ver-se a si mesmo 

(HAGUETTE, 1997, p. 29). 

  

De modo geral, Haguette (1997) indica as principais contribuições de Mead para a 

perspectiva Interacionista: a ênfase nos aspectos subjetivos do comportamento; mente e self 

são sociais e não biologicamente determinados; linguagem como mecanismo para a 

emergência da mente e do self; self como agente ativo; ato como resultado da interação; 

interação compreendida como o compartilhar de comportamento.  

A partir da abordagem de Mead sobre identidade e sua relação com o processo de 

interação entre o self e a sociedade emergem novas concepções capazes de expressar o 

conceito de identidade, a exemplo de Manuel Castells.   

Castells (1999) faz uma reflexão sobre identidade levando em consideração o contexto 

do mundo globalizado e as transformações em curso (tecnológica, cultural, sociedade).  Em 

sua obra o autor conceitua identidade como fonte de significado113 e experiência de um povo. 

Em se tratando de atores sociais, o autor entende identidade como: “O processo de construção 

de significado com base em um atributo cultural, ou ainda, um conjunto de atributos culturais 

inter-relacionados, os quais prevalecem sobre outras fontes de significado” (CASTELLS, 

1999, p. 22). 

Para o autor toda e qualquer identidade é construída; as instituições dominantes são 

partes significativas nesse processo, pois formam identidades. O autor propõe três formas e 

origens de construção de identidades.  Primeira, a identidade legitimadora, introduzida pelas 

instituições dominantes da sociedade com o propósito de expandir sua dominação.  Segunda, 

a identidade de resistência, gerada pelos atores que se encontram numa posição desvalorizada 

e/ou estigmatizada pela lógica de dominação, assim, constroem modos de resistência e 

sobrevivência baseados em princípios diferentes ou opostos às instituições dominantes. 

                                                           
112 Grupo social organizado – a sociedade – com o qual o indivíduo mantém uma relação mais bem sucedida, 

capaz de influenciar na sua conduta (NUNES, 2003, p. 53). 
113 Para Castells (1999) significado é a identificação simbólica de um ator social da finalidade da ação por ele 

praticada. 
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Terceira, a identidade de projeto, construída quando os atores sociais utilizam os recursos 

culturais disponíveis para construir uma nova identidade, capaz de redefinir sua posição na 

sociedade e de promover transformações de toda a estrutura social.   

Castells (1999) faz uma distinção entre papel e identidade.  O papel é definido por 

normas estruturadas pelas instituições e organizações da sociedade, sua capacidade de 

influenciar comportamentos depende de negociação e acordos entre estas e seus membros. Já 

a identidade constitui fonte de significado para os atores que  a vivencia; é construída por 

meio de um processo de autoconstrução e individuação. De modo mais simples, papéis 

organizam funções; identidades organizam significados.  

Considerando as proposições teóricas de Castells acerca da identidade é possível 

elencar alguns pontos que permitem melhor compreender o fenômeno: o indivíduo coletivo 

pode ter múltiplas identidades; a identidade é construída nas relações de poder; surge ou se 

modifica de acordo com espaços sociais específicos, ou seja, varia no tempo e no espaço.  

Nessa perspectiva, recorre-se a teoria de Pierre Bourdieu acerca do habitus, a qual 

contribui para compreender as subjetividades produzidas pelos indivíduos em meio às 

transformações que marcam a sociedade moderna. Segundo Bourdieu (2001), habitus 

caracteriza-se como um sistema particular de disposição para a ação, cada indivíduo age de 

acordo com a posição que ocupa na estrutura social. Inclui as representações sociais do 

indivíduo sobre si mesmo, o sistema de prática do qual participa, os valores e crenças que 

veicula, aspirações, identificações. O autor traz o conceito de habitus: 

 

Sistema de disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas 

estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto 

das práticas e das ideologias características de um grupo de agentes (BOURDIEU, 

2007, p. 191).  

 

Campo, por sua vez, é o espaço de interação onde os indivíduos praticam seus habitus. 

O indivíduo incorpora os mecanismos que regem o sistema e os exterioriza nas relações 

sociais do campo de que participa.  

Tal como Castells (1999), Sennett (2009) faz uma reflexão sobre as mudanças que 

vêm ocorrendo no mundo do trabalho e suas consequências para a construção do caráter e da 

identidade. Para o autor, o novo capitalismo (flexível) rompeu com o passado “estável”, 

caracterizado por garantias do estado, sindicatos fortes e por empregos de tempo 

indeterminado que poderiam perdurar por décadas, o que significava para os trabalhadores 

segurança, estabilidade e carreira, favorecendo a construção do caráter, de uma narrativa de 

vida na qual o trabalho é fonte de dignidade e sustento da família e de possibilidade de 
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mobilidade social ascendente. O autor tem as seguintes concepções sobre caráter: 

 

É expresso na lealdade e o compromisso mútuo em longo prazo, bem como pelo 

adiar de prazeres visando um fim futuro. É definido como valor ético que atribuímos 

aos nossos próprios desejos e às nossas relações com os outros. [...]. É formado por 

traços pessoais a que damos valor em nós mesmos, e pelos quais buscamos que os 

outros nos valorizem (SENNETT, 2009, p. 10).  

  

Entretanto, segundo o autor, com a emergência do novo capitalismo, caracterizado 

pelo mercado global, uso de novas tecnologias e novas formas de organizar o trabalho, houve 

a desvalorização do trabalho como instância formadora de valores, dificultando a formação do 

caráter.  Na nova conjuntura institucional, as organizações deixaram de ser piramidais e 

passaram a se organizar em rede (facilmente decompostas ou redefinidas); os empregos 

variam conforme sua redefinição.  

Nesse contexto, a proposta que se consolida é a do trabalho em curto prazo, por 

contrato ou episódico, bem como de um novo tipo de trabalhador, a saber: realizar projetos de 

curto prazo, aberto às mudanças e disposto a correr riscos. As condições do novo regime 

fomenta a sensação de deriva no tempo, “de lugar em lugar, de emprego em emprego” 

(SENNETT, 2009, p. 27). Esse novo cenário se caracteriza, portanto, pela incerteza e 

instabilidade no trabalho e, por conseguinte, pela desestabilização dos indivíduos tanto no 

âmbito pessoal quanto no profissional, dificultando uma visão do futuro.  

As teorizações expostas até este ponto têm como fundamento o indivíduo e a 

sociedade, partindo de uma concepção de que a identidade não é biológica, mas construída 

nos processos de interação social. A partir dessas concepções, os estudos sobre identidade se 

aprofundam na sua discussão, a qual passa a ser debatida como um produto da socialização – 

no tempo e no espaço. Essa abordagem toma corpo a partir do momento que o indivíduo 

passa a participar de diferentes esferas sociais (familiar, religiosa, educacional, profissional) e 

assumir os papéis das diversas instituições de que participa, possibilitando a construção de 

múltiplas identidades. Autores como Berger e Luckmann (2013), Goffman (2002), Strauss 

(1999), Dubar (2005, 2006), dentre outros, desenvolveram reflexões teóricas sobre identidade 

a partir do envolvimento entre indivíduo, sociedade e instituições, as quais são discutidas a 

seguir. 

Berger e Luckmann (2013) fazem uma reflexão construcionista que articula 

dialeticamente a realidade objetiva e sua apreensão subjetiva a partir do processo de 

socialização, base para o sistema de construção da identidade. A socialização é como “a 

ampla e consistente introdução de um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou de 
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um setor dela” (BERGER; LUCKMANN, 2013, p. 169). Segundo os autores, é através da 

socialização que o indivíduo interioriza a realidade, compreende o outro e apreende o mundo 

como realidade social dotada de sentido. Os mesmos alegam que a socialização é vivenciada 

em dois momentos distintos: a socialização primária e a socialização secundária.  

A socialização primária refere-se à primeira socialização que o indivíduo vivencia na 

infância, se constituí primeiramente na família e depois na escola. Ela constitui a base para o 

indivíduo se integrar a um mundo social objetivo, interagir com outros significativos que se 

encarregam de sua socialização e de lhe ensinar os saberes básicos. É nesse momento também 

que o indivíduo absorve os papéis e as atitudes dos outros e nesse processo constitui o seu eu, 

ou seja, é na relação com a família e com a escola que o indivíduo torna-se capaz de 

identificar a si mesmo e adquirir uma identidade subjetiva. 

 

Este processo não é unilateral nem mecanicista. Implica uma dialética entre a 

identificação pelos outros e a auto identificação, entre a identidade objetivamente 

atribuída e a identidade subjetivamente apropriada (BERGER, LUCKMANN, 2013, 

p. 171). 

 

A socialização secundária é qualquer processo subsequente que introduz o indivíduo já 

socializado em novos setores da sociedade. É a interiorização de subdivisões de mundos 

institucionais especializados, através da aquisição de saberes e de papéis institucionais 

específicos, diretos ou indiretamente fundamentados na divisão do trabalho. Refere-se à 

incorporação de saberes especializado,  que foi designado como saberes profissionais 

(BERGER; LUCKMANN, 2013). A socialização secundária tem como pressuposto não ser 

acabada e eterna, pode ser modificada ou reconstruída ao longo da história. 

A entrada na socialização secundária significa o rompimento com a socialização 

primária e é fonte de transformação identitária. A socialização secundária significa a 

passagem de uma identidade construída com base na família e na escola para uma identidade 

construída a partir da entrada do indivíduo na esfera do trabalho, logo, a constituição de sua 

identidade social e profissional. Nesse sentido, a identidade é produto da socialização e das 

relações sociais no interior desta, bem como das mudanças que ocorrem nas trajetórias 

individuais e coletivas frutos de realidades sociais.  

Erving Goffman (2002) corrobora com a discussão sobre identidade por meio de um 

esquema conceitual que se utiliza da representação teatral e dos princípios da dramaturgia 
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para elucidar a lógica das representações114 de papéis que estruturam as interações sociais. O 

foco de sua abordagem são os processos de interação social e os papéis sociais 

desempenhados pelos indivíduos numa situação em que estes se encontram na presença física 

um do outro115.  

O referido autor parte do pressuposto que todo indivíduo, em qualquer situação social 

que se encontra na presença imediata de outros, procura controlar a impressão que estes 

constroem a seu respeito, pois é do interesse dele regular a conduta dos outros, principalmente 

a maneira como o tratam. O indivíduo, ao representar perante os outros, utiliza algumas 

técnicas para sustentar seu desempenho e afirmar tal impressão.  

A primeira é a expressão dada, que se refere a um tipo de comunicação que abrange os 

símbolos verbais que o indivíduo utiliza para veicular a informação às pessoas. A segunda  é a 

expressão emitida, que é um tipo de comunicação que inclui uma série de ações que os outros 

podem considerar sintomáticas do ator, mas que são usadas por este para influenciar a 

definição da situação e sustentar a impressão que lhe interessa transmitir. Tais sinais ajudam 

as pessoas a definir a situação e orientam sua maneira de agir no mundo. Nesse sentido, 

segundo o autor, as identidades se manifestam a partir dos sinais que os participantes emitem 

e interpretam quando estão na presença física um do outro e que o self é um produto social 

resultante das representações dos indivíduos nas interações cotidianas. 

Goffman (2002) elucida também que a sociedade estabelece os atributos considerados 

comuns para os membros de determinadas categorias sociais e que tais categorias oferecem 

aos indivíduos formas de identificação da identidade social. Assim, tendo como base essas 

categorizações, quando o indivíduo entra em contato com o outro pela primeira vez, ele cria 

uma série de expectativas normativas em relação ao outro, fazendo afirmativas sobre o que 

este deveria ser, ou seja, sua identidade social.  

As exigências que um indivíduo faz do outro são chamadas de demandas feitas e a 

forma de identificação é a atribuída, denominada identidade social virtual. A categoria e os 

atributos que o outro na realidade possui são denominados de identidade social real.  

É importante trazer também para a discussão dessa temática o trabalho de Anselm 

Strauss, sociólogo estadunidense e um dos principais representantes da Escola Interacionista. 

                                                           
114 Para Goffman (2002, p. 29), representação “é toda a atividade de um indivíduo que se passa num período 

caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que exerça sobre estes 

algum tipo de influência”.  
115 Goffman (2002) define interação como a influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros 

num encontro face a face; já o papel social é definido pelo autor como promulgação de direitos e deveres ligados 

a uma determinada situação social, que pode ser sucessivamente representado pelo indivíduo numa série de 

outras situações.  
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Seu legado intelectual é referência na análise da identidade, sobretudo da identidade 

institucional.  

Strauss (1999) salienta que a identidade é um processo dinâmico que tem relação 

direta entre trajetórias biográficas e processos sociais. Nessa perspectiva, o processo histórico, 

as experiências vividas e a interação social são intrínsecos ao processo de construção 

identitária. O autor elucida que a identidade constitui-se a partir da interação entre indivíduo e 

sociedade em espaços temporais específicos. Assim, para entender as identidades individuais 

é necessário compreender as atividades coletivas e as esferas de ação nas quais os indivíduos 

estão inseridos. Não há como isolar a identidade individual da identidade coletiva, pois elas se 

constituem reciprocamente, conduzindo a uma igual associação entre a estrutura e a interação. 

 

As interações acontecem entre indivíduos, mas os indivíduos também representam – 

em termos sociológicos – coletividades diferentes e, muitas vezes, múltiplas que se 

estão expressando por meio das interações. É claro que as interações entre as 

coletividades envolvem igualmente atores representativos, como, por exemplo, 

diplomatas ou soldados em batalha. Por conseguinte, a estrutura social e a interação 

estão intimamente associadas, e também afetam reciprocamente uma a outra 

(novamente) no tempo. Trata-se de uma concepção temporal não só da interação, 

mas também da própria estrutura, sendo esta última moldada pelos atores por meio 

da interação (STRAUSS, 1999, p. 26-27). 

 

Segundo o autor, a identidade é dinâmica, mutável, se transformando de acordo com 

as mudanças nos contextos sociais, uma vez que a sociedade é uma estrutura em processo, a 

ordem social nunca é pré-determinada, mas fruto da negociação no processo interativo. É no 

processo de interação com os outros (a sociedade) que se constrói a identidade, porque no 

processo de interação, as pessoas se veem através da percepção que os outros fazem dela. 

Portanto, a construção da identidade “está associada às avaliações feitas de nós mesmos, por 

nós mesmos ou pelos outros” (STRAUSS, 1999, p. 29). 

Strauss (1999) vê a linguagem como um dos principais elementos na investigação 

identitária, posto que nomear é um ato de colocação ou de classificação do self e dos outros; 

implica avaliações (objetivas e subjetivas) das pessoas e de seus atos116. O autor afirma 

também que na investigação os processos de interação devem ser considerados no nível 

microssocial, mas revelando o que está no nível macrossocial.  

Na análise dos processos de interação o autor destaca a interação face a face, alegando 

que é por causa dela que ocorre a avaliação do self e do outro. Ele define a interação face a 

face como um processo fluído, móvel, corrido em seu curso; ela “se processa entre pessoas 

                                                           
116 Segundo Nunes (2014), os atos de fala servem para os indivíduos caracterizar, nomear, designar, reconhecer e 

construir identidades. [...] Das situações de fala podem emergir identificações que conduzem a elevação da 

autoestima, mas também a construção de estigmas e a depreciação do self.  
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que, cada um por sua vez, desempenha um papel ou ocupa um status” (STRAUSSS, 1999, p. 

70) dentro de ambientes institucionais. 

Strauss (1999) aponta a socialização secundária como elemento central no processo de 

construção da identidade, embora não desconsidere a importância das experiências anteriores. 

Afirma que as mudanças que ocorrem na vida adulta dos indivíduos são determinantes para a 

transformação da identidade, sobretudo as mudanças relacionadas às carreiras ou ocupações. 

A mudança de status, as regras e convenções a ela subjacentes, determinam as condições para 

a mudança e o desenvolvimento das identidades. Cabe ressaltar, entretanto, que a 

permanência em um status produz o mesmo efeito sobre as identidades.  

 

Quando podemos visualizar e implementar as carreiras em virtude das relativas 

estabilidades dessas estruturas sociais em que estamos integrados, a continuidade ou 

manutenção da identidade é salvaguardada e maximizada, e são utilizados e 

desenvolvidos mais prontamente métodos de manutenção e restauração. No entanto, 

o momento de passagem de um status para o outro, bem como a frustação de ter de 

permanecer involuntariamente num status determina as condições para a mudança e 

o desenvolvimento das identidades (STRAUSS, 1999, p. 115). 

 

Conforme a teorização exposta, a identidade é mutável e situacional; ela se transforma 

na mesma medida que o indivíduo é transformado pelos processos sociais. Assim como os 

autores citados na exposição precedente, Dubar também contribui para a discussão sobre 

identidade, sobretudo a profissional, a qual é abordada a seguir. 

 

3.2.2  Identidade social e profissional: a visão contemporânea de Claude Dubar 

 

Claude Dubar (2005) oferece uma teorização fenomenológica das socializações 

identitárias que têm como foco o aspecto relacional. Seu quadro conceitual parte de uma 

reconstrução teórica de vários autores, o qual permite compreender e analisar formas 

identitárias, tendo como base os seguintes elementos: a trajetória, o indivíduo e as 

instituições.  

Dubar parte de uma concepção que no mundo contemporâneo os atores sociais já não 

podem ser reduzidos a categorias preestabelecidas, sendo necessário, então, entrar no campo 

de ação (interações cotidianas) e verificar como os atores se identificam uns com os outros. O 

autor ensina que é através da compreensão e da análise dos mundos construídos mentalmente 

pelos indivíduos a partir de sua experiência social que o pesquisador pode reconstruir as 

identidades típicas de um campo social específico (DUBAR, 2005).  

Tal construção pressupõe a análise conjunta do sistema social em que o indivíduo está 
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inserido e das representações individuais e subjetivas do próprio indivíduo. O autor designa 

essas representações individuais como representações ativas, que abrangem as seguintes 

dimensões: a relação do indivíduo com aquilo que está diretamente implicado na sua vida 

cotidiana (sistema, instituições), a relação com o futuro (com o sistema e com si próprio), a 

relação com a linguagem (categorias utilizadas para descrever uma situação vivida – 

individual e social). 

A construção da identidade na perspectiva de Dubar se baseia nos seguintes 

pressupostos: abrange a socialização primária e a secundária; emerge a partir de processos 

históricos e contextos simbólicos117; construída e transformada nos espaços socais através da 

interação; tem na subjetividade seu elemento principal; resulta da articulação de dois 

processos, relacional e biográfico. Nesse sentido, a noção de identidade se constrói a partir de 

várias dimensões. 

 

A identidade nada mais é que o resultado a um só tempo estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos 

espaços de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as 

instituições (DUBAR, 2005, p. 136). 

 

A proposta do autor é a articulação de dois processos identitários heterogêneos, 

identidade social virtual e identidade social real. A identidade social virtual se refere a atos de 

atribuição da identidade pelas instituições sociais e pelos agentes que estão em interação 

direta com os indivíduos.  Os atos de atribuição objetivam definir que tipo de homem ou 

mulher você é/dizem que você é; é uma identidade imposta à pessoa por outrem, por isso é 

denominada identidade para o outro. Tal identidade resulta de categorias sociais que visam 

identificar o indivíduo em determinado espaço social. A análise da identidade social virtual 

deve ser feita no interior dos sistemas de ação nos quais os indivíduos estão inseridos, 

sobretudo no espaço das relações de trabalho; é uma identidade coletiva, provisória e em 

constante negociação.   

A identidade social real se refere a atos de pertencimento e corresponde à 

incorporação da identidade pelos próprios indivíduos. Os atos de pertencimento revelam que 

tipo de homem ou mulher você quer ser/você diz que você é; é a interiorização da própria 

identidade, por isso é denominada identidade para si. Ela só pode ser analisada no interior das 

trajetórias sociais nas quais os indivíduos constroem suas identidades e as reconhecem nas 

suas narrativas, ou seja, “é a história que eles contam sobre o que são” (DUBAR, 2005, p. 

                                                           
117 As mediações do simbólico estão nas narrativas do vivido e do que é percebido em relação ao universo 

profissional e ainda na forma como o indivíduo se nomeia e concebe a si mesmo (DUBAR, 2005). 
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139). Aqui, o processo biográfico é elemento central; é apreendido pelo conteúdo e pelo modo 

como o sujeito relata sua trajetória de vida, revelando a (re)construção de sua identidade ao 

longo do tempo. 

Para o autor, tanto a identidade atribuída pelas instituições e pelos agentes que estão 

em interação com o indivíduo quanto a identidade adquirida pelo sentimento de 

pertencimento à família ou a um grupo é fruto de processos de socialização, já que cada 

indivíduo é reconhecido por outro no interior das esferas de que participa.  

O autor compreende a socialização como uma ação estratégica e comunicacional, isto 

é, em dois sentidos: o relacional e o biográfico. A socialização relacional está associada à 

interação dos atores em determinado contexto de ação; dela resulta a identidade para o outro. 

A socialização biográfica corresponde à forma como os atores se identificam com sua 

trajetória de vida e as experiências vividas, e constitui a identidade para si. Essa dupla 

articulação permite pensar a construção da identidade como um processo dinâmico que está 

em constante transformação. Diante disso, a identidade é fruto da articulação desses dois 

processos. 

 

A identidade social resulta, portanto, da articulação dos dois processos: biográfico e 

relacional. O processo biográfico é a construção no tempo, pelos indivíduos, de 

identidades sociais e profissionais a partir das categorias oferecidas pelas 

instituições sucessivas (famílias, escola, mercado de trabalho, empresa...), [...] o 

processo relacional concerne ao reconhecimento, em um momento dado e no interior 

de um espaço determinado de legitimação, das identidades associadas aos saberes, 

competências e imagens de si propostos e expressos pelos indivíduos nos sistemas 

de ação (DUBAR, 2005, p. 155-156). 

 

Entretanto, mesmo estas duas identidades (para si e para o outro) sendo 

interdependentes, elas não se articulam espontaneamente pois no processo de interação social, 

no qual ocorre  a construção identitária, o indivíduo pode recusar as identificações que lhe são 

atribuídas pelos outros e pelas instituições. Quando essa situação ocorre, o processo de 

negociação se torna necessário, uma vez que precisa construir estratégias identitárias a fim de 

reduzir o distanciamento entre a perspectiva de reconhecimento e a dimensão atributiva que 

fundam a identidade. A primeira é denominada transação interna; a segunda é denominada 

transação externa118. 

Embora o autor afirme que a identidade resulta dos processos biográfico e relacional, 

                                                           
118 A transação interna, ou transação subjetiva, ocorre quando o indivíduo busca preservar uma porção de suas 

identificações passadas (identidade herdada), mas também de absorver novas identidades no futuro (identidade 

visada), numa tentativa de incorporar as duas identidades – para o outro e para si. Já a transação externa ou 

transação objetiva ocorre entre o indivíduo e os grupos de referência, tendo em vista acomodar a identidade para 

si à identidade para o outro (DUBAR, 2005).   
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ele deixa explícito o uso de mecanismos de tipificação119. Entretanto, mesmo a tipificação 

sendo uma forma de construção da identidade para si, ela não a determina e nem a fixa de 

forma permanente, pelo contrário, “as tipificações [...] variam de acordo com os espaços 

sociais de interação e de acordo com as temporalidades biográficas e históricas em que se 

desenrolam as trajetórias” (DUBAR, 2005, p. 143). Dessa forma, para orientar a investigação 

sobre os processos identitários, o autor aponta o modo pelo qual os indivíduos constroem suas 

identidades sociais reais. 

 

Os indivíduos devem reconstruir suas identidades sociais reais a partir: 1) das 

identidades sociais herdadas da geração anterior [...]; 2) das identidades virtuais 

(escolares...), adquiridas durante a socialização primária; 3) das identidades 

possíveis (profissionais...), acessíveis no decorrer da socialização secundária 

(DUBAR, 2005, p. 145). 

 

Logo, a construção da identidade, na perspectiva do autor, compreende o processo de 

socialização primária e secundária (família, escola e instituições profissionais), não podendo 

ser reduzida a apenas uma dessas formas de socialização. Tal afirmativa se justifica pelo fato 

de o indivíduo, já na socialização primária, herdar uma identidade sexual, étnica, ou de classe 

social de seus pais ou do responsável pela sua educação. Quanto ao trabalho ou emprego, o 

autor alega que é da confrontação com o mercado de trabalho e das transformações a ele 

subjacentes (econômicas, sociais, políticas) que dependerá a formação de uma identidade 

profissional que se constituí não somente de uma identidade no trabalho, mas também de uma 

projeção de si no futuro e da antecipação de uma trajetória de emprego e formação. O autor 

concebe o seguinte conceito de identidade profissional: “identidade profissional são maneiras 

socialmente reconhecidas para os indivíduos se identificarem uns com os outros, no campo do 

trabalho e emprego” (DUBAR, 2006, p. 85). 

Levando em consideração as transformações em curso no mundo do trabalho, Dubar 

(2006) retoma os conceitos de processos biográfico e relacional e constrói uma matriz de 

identificação denominada formas identitárias, que permite a compreensão das identidades 

múltiplas no campo do trabalho e emprego. Essas formas aparecem como tipos ideais e foram 

classificadas pelo autor como formas identitárias “tipo”: comunitária (ou cultural), estatutária 

(ou societária), reflexiva, narrativa.  

                                                           
119 Para Nunes (2014), a tipificação envolve categorias sociais que servem para identificar os outros, mas 

também para se auto identificar. Segundo o autor, nas interações e situações da vida social cotidiana as 

identificações são feitas através de características mais comuns, tais como: gênero, idade, cor, formas de se vestir 

ou de falar [...] no mundo do trabalho as características mais importantes são ocupação e cargo, mas sem 

desconsiderar a formação e a socialização escolar vivenciada na trajetória biográfica. Para uma visão mais 

clássica do termo, ver a obra de Berger e Luckmann (2013).  
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Segundo o autor, na forma identitária comunitária (ou cultural) os indivíduos se 

definem em função do pertencimento à família ou ao grupo local, do qual herda costumes, 

tradições e valores simbólicos que são incorporados aos indivíduos. A forma identitária 

estatutária (ou societária) é aquela que permite a internalização de formas de socialização 

institucionais, tendo como referência a família, a escola e as instituições profissionais ou 

agencias estatais. Essa forma de identificação é comumente utilizada para classificar as 

pessoas em diversos estratos sociais (sexo, idade) e laborais (ocupação, posição na ocupação, 

natureza do vínculo).  

A forma identitária refletiva incorpora as transformações em curso e seus efeitos, 

contribuindo para formar uma identidade mais individualista, ou seja, “para si”, na qual o 

indivíduo passa a ter uma postura mais ativa, a não obedecer cegamente categorias 

institucionais, assume uma postura de negociação e de uma personalidade moral que sustenta 

seu caráter. Por fim, a forma identitária biográfica narrativa permite que se manifeste no 

indivíduo a criatividade e a subjetividade, que, por sua vez, resultam em sentimentos, 

motivações, autoestima, em maior ou menor grau. Essa forma identitária permite que o 

indivíduo reflita para além da visão materialista e aja em prol de um projeto de vida, por meio 

de conhecimentos naturais, herdados da tradição, vocação ou da cultura que preserva em sua 

memória. É traduzida pela história que o indivíduo conta120 de si mesmo.  

Diante do exposto, constata-se que o esquema conceitual de Dubar (2006) constitui 

uma importante ferramenta para alcançar os objetivos desta tese e será empregado como uma 

“tipologia ideal” nos termos de Weber, a fim de orientar a análise da construção de formas 

identitárias dos trabalhadores aqui analisados. 

É importante sublinhar também que esta tese se ancora na reconstrução teórica de 

Dubar (2005) sobre o processo de socialização e do conceito de habitus de Bourdieu (2001; 

2007). Dubar considera o habitus como uma cultura do grupo social de origem incorporada ao 

indivíduo; mas também de uma trajetória social baseada na orientação da descendência e de 

outros grupos de referências fora da família ou do grupo de origem.  

Tal elucidação é importante para pensar habitus como uma forma de socialização de 

saberes passados que podem ser internalizados pelos indivíduos no presente e no futuro, ou 

ainda, de saberes que podem ser reformulados ou adquiridos fora da socialização de origem. 

No Polo de confecção em questão, muitos trabalhadores/as exercem a ocupação por ter 

trajetória do ramo de confecção (costureira, vendedora) ou por alguém da família ser do ramo, 

                                                           
120 Dubar (2006, p. 172) deixa explícito a importância da linguagem no processo de identificação: “identificar-se 

ou ser identificado [...] é antes de mais nada dizer-se através de palavras”.  
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bem como de outras motivações construídas na trajetória fora do espaço social ligado à 

família ou ao grupo de origem.  

 

3.2.3  Identidade e gênero: a importância da socialização primária  

 

Erving Goffman foi um dos pioneiros na reflexão sociológica sobre os arranjos entre 

os sexos no âmbito doméstico. Para o autor, a construção de identidades de gênero tem 

origem na naturalização dos atributos relacionados a diferenças biológicas. Tal concepção é a 

base dos arranjos entre os sexos na esfera familiar. No que se refere à identidade, o autor 

afirma que na medida em que o indivíduo compreende a si mesmo, identificando quem é e do 

que é numa perspectiva de classe de sexo, julgando-se em termos de masculinidade ou 

feminilidade, pode-se falar em identidade de gênero. 

Em sua obra The Arrangement between sexes (1977) o autor aponta que a socialização 

primária é responsável por criar e manter atributos e valores que orientam a construção de 

identidades de gênero masculina e feminina. Aponta que a família, através da 

institucionalização de papéis sexuados, demarca o lugar das classes de sexo. 

Segundo o autor, desde a infância, os meninos e meninas têm tratamento e papéis 

diferenciados efetivados cotidianamente nas relações familiares. A diferenciação biológica 

serve para demarcar as práticas de cada sexo: as meninas são orientadas a desempenhar um 

papel de apoio doméstico e  realizar atividades mais delicadas, de menor esforço físico; os 

meninos a realizar atividades mais pesadas e competitivas a fim de estimular sua força, 

resistência e persistência.  

Assim, a distinção fundada na naturalização das diferenças entre os sexos é reforçada 

no cotidiano familiar de forma aberta, na presença de irmãos que constituem as duas classes 

de sexo. Ao vivenciar presencialmente as diferenças de tratamento dispensado a cada sexo, 

um torna-se dispositivo para a formação do outro. Os meninos tornam-se referências   de 

como as meninas  não devem ser e elas de como eles não devem se comportar, estruturando 

sua identidade sexual e relações sociais futuras (GOFFMAN, 1977). Esse arranjo entre os 

sexos se configura como um arranjo social que organiza e institucionaliza as diferenças 

sexuais nas relações sociais: na família, na escola, na relação amorosa e no trabalho. 

Simone de Beauvoir (1967), ao discutir a construção identitária da mulher baseada em 

papéis domésticos e a sua luta por igualdade, aponta que enquanto a mulher estiver sujeita a 

papéis domésticos está sujeita a uma identidade de procuração (filha de, mulher de, mãe de)e 
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sua identidade feminina só pode alcançar formas privadas de reconhecimento.  

As reflexões de Dubar (2006) corroboram com a abordagem dos autores citados.  O 

autor sublinha que o modo como as pessoas se definem e falam sobre si como mães e pais, 

filhas e filhos e mulheres e homens remete a uma identidade que tem origem no processo de 

socialização primária, a qual ele designou de identidade sexuada. Tal concepção tem como 

pressuposto as relações sociais de sexo construídas em bases históricas e culturais.  

 

A identidade sexuada é uma maneira de designar as formas de identidade na esfera 

da vida privada, que inclui e ultrapassa a esfera familiar. São formas de se definir (e 

falar de si) enquanto homem ou mulher na vida privada, pai, mãe, filho ou filha na 

família. Estas formas são inseparáveis das relações pessoais e coletivas entre os 

sexos (relações sociais de sexo) que varia historicamente (DUBAR, 2006, p. 53).  

 

Numa perspectiva histórica, Dubar (2006) descreve a construção da identidade 

feminina num contexto de dominação patriarcal. Para o autor, desde a antiguidade, em todas 

as formas de comunidade, a subordinação da mulher ao homem era generalizada. O dom 

natural, biológico, da procriação, valorizava o estatuto da mulher e, para que esse dom não 

fosse tido como um poder social, criou-se dispositivos míticos e institucionais com vistas a 

colocar as mulheres numa posição de dominação e de identidade negativa. Assim, a 

diferenciação dos sexos era uma justificativa para a divisão sexuada do trabalho e era 

utilizada para afastar as mulheres da esfera pública (do poder) e constitui-las como um grupo 

distinto ligado à esfera privada (a casa).   

Nessa forma comunitária (família e grupo) a mulher tem sua identidade sexuada 

desvalorizada socialmente, sua ocupação está reduzida ao espaço familiar e as relações sociais 

estão regidas pela estrutura de parentesco (DUBAR, 2006). Tais relações se configuram como 

relações sociais de sexo e estão baseadas em relações de poder que permitem a produção e 

reprodução das desigualdades entre os sexos (HIRATA; KERGOAT, 2007; SCOTT, 1995). 

Para Dubar (2006, p. 76), a inserção da mulher no mercado de trabalho constitui um 

marco para a emancipação feminina, resultando em maior autonomia financeira e sexual. 

Porém, o processo emancipatório “não suprimiu nem as desigualdades entre os sexos nem 

todas as formas de subordinação das mulheres”.  

Tal circunstância está associada à permanência de “imagens de gênero121” que 

relaciona a mulher ao cuidado com os filhos, à família e à esfera doméstica, contribuindo para 

reforçar a imagem da mulher como mão de obra secundária, reprodutora das desigualdades 

                                                           
121 Abramo (2007, p. 10) postula que o termo imagens de gênero refere-se as “representações sobre a identidade 

masculina e feminina que são produzidas social e culturalmente e que determinam, em grande medida, as 

oportunidades e formas de inserção de homens e mulheres no mercado de trabalho”.  
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entre os sexos (ABRAMO, 2007). Assim, a inserção das mulheres no mercado de trabalho 

tem sido sustentada por ocupações semelhantes às do espaço doméstico: indústria do 

vestuário, trabalho doméstico, limpeza e manutenção comercial, e serviços pessoais (ensino, 

hospedagem, enfermagem, alimentação) (GOFFMAN, 1977).  

O que se verifica, portanto, é a extensão do trabalho da mulher em ocupações ligadas a 

construção do seu papel doméstico, agora por meio de relações estatutárias. Contudo, as 

ocupações histórica e culturalmente associadas às mulheres continuam demarcando sua 

identidade sexual e corroborando para manter homens e mulheres em posições assimétricas 

no mercado de trabalho e no espaço doméstico. 

Nesse contexto, a identidade feminina continua vinculada ao sexo biológico, aos 

atributos femininos e à concepção patriarcal de dominação122, contribuindo para a 

permanência da desigualdade entre homens e mulheres e demarcando o lugar de cada um no 

campo doméstico e profissional, reforçando a frase de Kergoat (2010, p. 94) de que “tudo 

muda, mas tudo permanece igual”.  

 

  

                                                           
122 Saffioti (2004, p. 57-58) compreende patriarcado como sendo o regime de dominação-exploração das 

mulheres pelos homens, dado que: 1) não se trata de uma relação privada, mas civil; 2) dá direitos sexuais aos 

homens sobre as mulheres; 3) configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os 

espaços da sociedade; 4) tem uma base material; 5) corporifica-se; 6) representa uma estrutura de poder 

baseada tanto na ideologia quanto na violência. 
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CAPÍTULO IV 

 

OS TRABALHADORES E AS TRABALHADORAS NO POLO DE CONFECÇÃO DA 

REGIÃO DA RUA 44: PROCESSOS E PERCEPÇÕES 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar o trabalho realizado pelos/as trabalhadores/as 

ocupados/as nos estabelecimentos do Polo de confecção na região da Rua 44. A análise se 

baseia nas informações obtidas através de levantamento (surveys) e de entrevistas com os/as 

trabalhadores/as do setor. Essas duas fontes permitem captar tanto as dimensões objetivas, 

relacionadas ao perfil socioeconômico dos/as trabalhadores/as e dos processos de trabalho, 

quanto as dimensões subjetivas, que envolvem a percepção sobre o cotidiano de trabalho e as 

atividades laborais.  Embora o conjunto de trabalhadores/as pesquisados/as não constitua uma 

amostra probabilística estatisticamente representativa do contingente da população ocupada na 

região investigada, buscou-se torná-la a mais diversificada possível, contemplando a maioria 

dos fatores que supostamente ajudam a revelar as percepções sobre os processos de trabalho. 

 

4.1  CONHECENDO OS TRABALHADORES E AS TRABALHADORAS  

 

O propósito deste tópico é fazer a caracterização dos/as trabalhadores/as do Polo de 

confecção da região da Rua 44 e, posteriormente, apresentar suas trajetórias profissionais. As 

fontes utilizadas foram os surveys e as entrevistas com os/as proprietários/as e empregados/as 

dos estabelecimentos de confecção da região. Foram aplicados 240 questionários e 18 

entrevistas. As informações socioeconômicas dos/as trabalhadores/as entrevistados/as estão 

expressas no Quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 - Perfil dos/as trabalhadores/as ocupados/as nos estabelecimentos de confecção 

na Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 
N.  Nome 

fictício  

Sexo Idade Cor/raça Nível de 

instrução 

Estado 

civil 

Filhos Posição na 

ocupação 

Vínculo 

de 

trabalho/ 

emprego 

 1 Maria F 28 Parda Superior  Casada 1 Proprietária Formal 

 2 Sara F 55 Parda Superior  Separada  3 Proprietária Formal  

 3 Marta F 33 Branca Superior  Casada 3 Proprietária Formal 

 4 Ana F 50 Parda Médio completo Viúva 1 Proprietária Formal 

 5 Eva F 48 Parda Médio completo Casada 3 Proprietária Formal 

 6 Madalena F 41 Branca Médio completo Casada 2 Proprietária Informal 

 7 Lia F 54 Parda Médio completo Separada 2 Proprietária Formal 

 8 Paulo M 42 Parda Superior Casado 3 Proprietário Formal 

 9 Pedro M 35 Branca Superior Casado 3 Proprietário Informal 

10 João M 29 Branca Médio completo Casado 4 Proprietário Informal 

11 Gabriel M 27 Branca Médio completo Solteiro 0 Proprietário Informal 

12 Isabel  F 22 Parda Médio completo Casada 0 Empregada Formal 

13 Ester F 26 Branca Médio completo Casada 1 Empregada Formal 

14 Raquel  F 22 Negra Médio completo Casada 0 Empregada Informal 

15 Rute F 31 Parda Médio completo Separada 1 Empregada Informal 

16 Talita F 26 Negra Médio completo Casada 0 Empregada Informal 

17 Daniel M 20 Parda Médio completo Solteiro 0 Empregado Formal 

18 Lucas M 19 Parda Médio completo Solteiro 0 Empregado Informal  

Nota: Em conformidade com o código de ética, os nomes dos/as entrevistados/as foram resguardados por 

nomes fictícios. 

Fonte: Entrevistas semiestruturadas. Elaboração da autora. 

 

4.1.1  Perfil geral dos/as trabalhadores/as  

 

Antes de apresentar o perfil dos/as trabalhadores/as ocupados/as nos estabelecimentos 

de confecção da região da Rua 44 destaca-se que das 240 pessoas que participaram da 

amostra, 215 são mulheres e 25 são homens. O reduzido número de homens na amostragem 

tem impacto significativo no resultado das análises, impedindo generalizações.  

A Tabela 13 indica que o trabalho feminino é preponderante no setor de confecção da 

região investigada, as mulheres representam 89,6%; os homens 10,4%. Esse resultado é 

superior ao índice encontrado no mercado de trabalho formal de confecção em Goiás, 73,4%; 

e em Goiânia, 70,8% (RAIS, 2015).   
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Tabela 13 - Ocupados/as segundo sexo no setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Sexo Frequência Percentual 

Masculino  25 10,4 

Feminino 215 89,6 

Total 240 100,0 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 
 

O alto índice de feminização encontrado na atividade de confecção investigada está 

em consonância com as pesquisas realizadas no Brasil sobre o segmento e, em particular, as 

realizadas no município de Goiânia, que evidenciam que a feminização na atividade é 

superior a 80% (NUNES; CAMPOS, 2006; PEDROSO, 2008); bem como de outros estudos 

que apontam o predomínio de mulheres em estabelecimentos de pequeno porte, a exemplo de 

facção, trabalho em domicílio e pequenos comércios, sobretudo pelo fato da ausência de 

regularização desses estabelecimentos não constituir uma barreira para a vinculação de 

trabalhadores/as (ARAUJO; AMORIM, 2001/02; CACCIAMALI, 2000; LEITE, 2004; 

VERAS DE OLIVEIRA, 2011; ARAUJO, 2011). 

Tal preponderância se relaciona também com a imagem de gênero na sociedade e das 

supostas representações relacionadas às habilidades que homens e mulheres possuem no 

trabalho (ABRAMO, 2007). Nesse caso em questão, a feminização está associada à atividade 

de costura e vendas e da representação social de que a mulher tem mais “habilidade e 

destreza” nesse tipo de atividade se comparada ao homem. 

Quanto ao nível de escolaridade dos/as trabalhadores/as, a maioria tem o ensino 

fundamental completo a médio completo, 54,2%. Cabe mencionar a não existência de pessoas 

sem escolaridade e as poucas pessoas com até o ensino fundamental completo, 10,8% (Tabela 

14).   

No nível de escolaridade intermediário, os dados dos/as trabalhadores/as indicam que 

estes/as são mais escolarizados/as que os/as trabalhadores/as ocupados/as no segmento em 

Goiás e Goiânia, que no ensino médio completo é de 64,3% e 68,6% respectivamente (RAIS, 

2015). Já nos níveis de escolaridade mais altos, os dados dos/as trabalhadores/as revelam uma 

supremacia quando comparados a Goiás e outros estados brasileiros: agregando os níveis 

superior incompleto e completo dos/as trabalhadores/as investigados/as, estes atingem um 

patamar de 35,0%.  
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Tabela 14 - Ocupados/as segundo escolaridade e sexo no setor de confecção – Região da 

Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Escolaridade Sexo Totais 

Masculino % Feminino % Total  % 

Sem escolaridade 0 0 0 0 0 0 

Até o ensino fundamental completo 1 4,0 25 11,6 26 10,8 

De fundamental completo a médio 

completo 
8 32,0 122 56,7 130 54,2 

Superior incompleto  9 36,0 38 17,7 47 19,6 

Superior completo 7 28,0 30 14,0 37 15,4 

Total  25 100 215 100 240 100 

Nota: o símbolo “%” se refere ao percentual da coluna. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora 

 

Quanto à escolaridade e sexo, as mulheres são maioria no que diz respeito à 

escolarização de fundamental completo a médio completo, 56,7%. Já os homens têm nível de 

escolaridade superior incompleto, 36,0%. É importante observar que os homens no nível de 

escolaridade superior completo, correspondem ao dobro das mulheres, 28,0% contra 14,0%.  

Cabe destacar que a composição por gênero na região investigada se contrapõe aos 

estudos que apontam que as mulheres possuem escolaridade mais elevada que os homens na 

maioria dos setores de atividades e no setor de confecção (BRUSCHINI, 2007; NEVES, 

2006; ARAUJO; AMORIM, 2001/02).   

O fato de as mulheres possuírem menor escolarização, comparada à relativa 

supremacia do sexo feminino na escolaridade superior no Brasil, faz com que as opções de 

trabalho sejam reduzidas a postos de trabalho que exigem menor qualificação e remuneração. 

Por outro lado, os homens que possuem alto nível de escolaridade ocupam postos mais 

qualificados, assim, a permanência destes na atividade de confecção pode ser uma questão de 

escolha própria, já que a qualificação lhes possibilita outras opções de trabalho com potencial 

de crescimento e/ou ascensão profissional.   

Sobre a faixa etária, a Tabela 15 mostra que entre os/as trabalhadores/as, prevalece 

os/as que estão na faixa de idade de 20 a 29 anos, 47,1%. Nos extremos estão os/as 

trabalhadores/as com até 19 anos, 6,7%; e os com 60 anos ou mais, 2,9%.  Esses dados 

indicam que a maioria dos/as trabalhadores/as é relativamente jovem: aqueles/as que estão 

entre as faixas de idade de 20 a 39 anos constituem 72,5% do total. Esse índice é superior ao 

encontrado para Goiás e Goiânia no segmento, em que se verificou que os/as trabalhadores/as 

nas faixas de idade de 18 a 39 anos representam 59,5% e 57,8% (RAIS, 2015). 
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Tabela 15 - Ocupados/as segundo idade e sexo no setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Faixas etárias Sexo Totais 

Masculino % Feminino % Total  % 

Até 19 anos 3 12,0 13 6,0 16 6,7 

20 a 29 anos 8 32,0 105 48,8 113 47,1 

30 a 39 anos 7 28,0 54 25,1 61 25,4 

40 a 49 anos 3 12,0 26 12,1 29 12,1 

50 a 59 anos 2 8,0 12 5,7 14 5,8 

60 anos ou mais 2 8,0 5 2,3 7 2,9 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Nota: o símbolo “%” se refere ao percentual da coluna. 
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 
 

Em referência à faixa etária dos/as trabalhadores/as pelo recorte de sexo, os dados 

revelam que as mulheres se concentram na faixa de idade de 20 a 29 anos, 48,8%.  Os homens 

também se concentram nessa faixa de idade, 32,0%. A maior participação do sexo feminino 

na faixa etária de 20 a 29 anos se justifica pelo fato de elas representarem as mulheres que 

trabalham na função de vendedoras, uma vez que no comércio as empresas privilegiam idade 

e aparência.  

Nesse quesito, cabe salientar que o mercado de trabalho faz distinção no perfil das 

mulheres no elo da produção e do comércio. Na produção, o mercado de trabalho absorve 

cada vez mais mulheres com idade elevada e casada (BRUSCHINI, 2007; NEVES, 2006). No 

comércio prevalece a preferência pelas mais jovens e solteiras.  

Com relação ao estado civil do total de trabalhadores/as, a Tabela 16 indica que mais 

da metade são casados/as ou têm união estável, 51,3%. Em seguida aparecem os/as 

solteiros/as, 42,1%; as demais categorias de estado civil são pouco representadas na amostra.  

 

Tabela 16 - Ocupados/as segundo estado civil e sexo no setor de confecção –  

Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Estado civil Sexo Totais 

Masculino % Feminino % Total  % 

Solteiro 9 36,0 92 42,8 101 42,1 

Casado ou união estável 14 56,0 109 50,7 123 51,3 

Separado ou desquitado 1 4,0 13 6,0 14 5,8 

Viúvo  1 4,0 1 0,5 2 0,8 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Nota: o símbolo “%” se refere ao percentual da coluna. 
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 



138 

 

 

Comparando o estado civil e sexo dos/as trabalhadores/as, observa-se que homens e 

mulheres se concentram na condição de casado/a ou com união estável: eles 56,0%; elas 

50,7%.  Já na condição de solteiro/a as mulheres constituem 42,8%; os homens 36,0%.  

Como justificado acima, no elo do comércio as empresas têm preferência por mulheres 

solteiras, mais jovens e sem filhos. Situação inversa ao elo da produção, em que as empresas 

têm preferência por mulheres casadas, mais velhas e com filhos, uma vez que essas condições 

facilitam o trabalho precário, informal e subcontratado (ARAÚJO; AMORIM, 2001/02).  

No que se refere à cor/raça do total de trabalhadores/as, a maioria declarou ser pardo/a, 

55%, e branca, 34,6%. Entre os/as que se declararam pardos/as, as mulheres somam 55,8%; 

os homens 48,0%.  Já entre os/as que se declararam brancos/as, os homens são maioria, 

52,0%; as mulheres 32,6%.  É interessante destacar a pouca participação dos/as que se 

declararam negros/as, 4,6%; amarela e indígena, 5,0% e 0,4%.  

As diferenças entre os sexos se manifesta de diversas maneiras, porém, a desigualdade 

entre eles se expressa de forma mais contundente e direta no nível de rendimentos do 

trabalho, analisado a seguir.  

Sobre o rendimento, 123 a Tabela 17 indica que, do total de trabalhadores/as, metade 

tem rendimento individual mensal acima de 1 até 2 salários mínimos, 49,6%. Uma minoria de 

trabalhadores/as aufere rendimento acima 10 salários mínimos, 4,2%. Cabe mencionar que a 

faixa de rendimento da maioria dos/as trabalhadores/as é ligeiramente superior ao rendimento 

médio mensal dos/as trabalhadores/as do setor de confecção em Goiás e Goiânia, que é de 1 

até 1,5 salário mínimo (RAIS, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 A pergunta do survey e da entrevista sobre o rendimento do trabalhador gerou, além de resistência, 

constrangimento e dúvidas sobre a veracidade das respostas. Em alguns casos, o rendimento declarado foi 

contraditório com outros dados, bem como do aspecto/estrutura do estabelecimento e perfil do/a trabalhador/a. 

Outra pergunta que gerou o mesmo resultado foi sobre a regulamentação do estabelecimento e dos/as 

empregados/as. O índice de pessoas que não respondeu as duas perguntas foi alto.  
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Tabela 17 - Rendimento individual mensal em salários-mínimos segundo sexo  

no setor de confecção – Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Renda em salários-

mínimos 

Sexo Totais 

Masculino % Feminino % Total  % 

Até 1  3 12,0 17 7,9 20 8,3 

Acima de 1 até 2  3 12,0 116 54,0 119 49,6 

Acima de 2 até 5  5 20,0 33 15,3 38 15,8 

Acima de 5 até 10  4 16,0 8 3,7 12 5,0 

Acima de 10  5 20,0 5 2,3 10 4,2 

Não respondeu 5 20,0 36 16,7 41 17,1 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Nota: o símbolo “%” se refere ao percentual da coluna. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Contudo, quando se analisa o rendimento segundo o sexo dos/as trabalhadores/as, 

observa-se que existe desigualdade entre homens e mulheres. As mulheres são maioria na 

faixa de rendimento acima de 1 até 2 salários mínimos, 54,0%. Os homens se concentram na 

faixa de rendimento acima de 2 até 5 salários mínimos 20,0%; e acima de 10 salários 

mínimos, 20,0%. Tal resultado mostra a desigualdade de rendimento existente entre os sexos 

nessa atividade.  

A desigualdade de rendimento se torna mais evidente quando se analisa as faixas de 

rendimentos acima de 5 salários mínimos, em que se verifica que os homens predominam em 

todas elas. Tomando essas faixas de rendimentos de forma agregada verifica-se que os 

homens somam 36,0%; as mulheres 6,0%. Uma das justificativas para as mulheres receberem 

menores rendimentos consiste no fato de a maioria ocupar os postos de trabalho de menor 

nível hierárquico e de baixa qualificação. 

Destarte, o resultado apresentado engrossa as estatísticas que indicam a desigualdade 

salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho brasileiro, bem como das pesquisas 

de rendimentos salariais que apontam a supremacia masculina diante das mulheres ocupadas 

no setor de confecção (LEITE, 2004; NEVES, 2006; NUNES; CAMPOS, 2006; NEVES; 

PEDROSA, 2007; VILASBOAS; 2015).  

Outras variáveis importantes na análise do rendimento dos/as trabalhadores/as são 

escolaridade, idade e sexo, as quais possibilitam verificar a existência de desigualdades entre 

homens e mulheres.  

Tal como elucidado acima, a análise do rendimento segundo a escolaridade e sexo 

dos/as trabalhadores/as apresenta desigualdade. A Tabela 18 indica que as mulheres que estão 
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na faixa de rendimento acima de 1 até 2 salários mínimos têm nível de escolaridade de 

fundamental completo a médio completo, 62,2%.  Por outro lado, os homens que estão na 

faixa de rendimento acima de 10 salários mínimos têm nível de escolaridade superior 

completo, 30,0% 124. 

Os dados apresentados estão em consonância com a literatura, que preconiza que o 

rendimento está associado ao nível de escolaridade. Contudo, a desigualdade consiste em 

verificar que o grupo social menos escolarizado e com menor rendimento é o constituído 

pelas mulheres. A escolarização das mulheres faz com que a maioria ocupe posições 

subalternas e com menor rendimento, ou seja, mais precário, como será demonstrado à frente. 

 

Tabela 18 - Remuneração individual mensal em salários-mínimos segundo escolaridade 

e sexo no setor de confecção – Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Renda em 

salários-

mínimos 

Escolaridade 

Total 

Até o ensino 

fundamental 

completo 

Fundamental 

completo a médio 

completo 

Superior 

incompleto 
Superior completo 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

Até 1 
N 0 4 3 8 0 3 0 2 20 

% 0,0 20,0 15,0 40,0 0,0 15,0 0,0 10,0 100,0 

De 1 a 2 
N 0 14 1 74 1 20 1 8 119 

% 0,0 11,8 0,8 62,2 0,8 16,8 0,8 6,7 100,0 

De 2 a 5 
N 1 3 1 13 3 8 0 9 38 

% 2,6 7,9 2,6 34,2 7,9 21,1 0,0 23,7 100,0 

De 5 a 10 
N 0 0 1 5 1 0 2 3 12 

% 0,0 0,0 8,3 41,7 8,3 0,0 16,7 25,0 100,0 

Acima de 

10 

N 0 0 2 4 0 0 3 1 10 

% 0,0 0,0 20,0 40,0 0,0 0,0 30,0 10,0 100,0 

Não 

respondeu 

N 0 4 0 18 4 7 1 7 41 

% 0,0 9,8 0,0 43,9 9,8 17,1 2,4 17,1 100,0 

Totais 
N 1 25 8 122 9 38 7 30 240 

% 0,4 10,4 3,3 50,8 3,8 15,8 2,9 12,5 100,0 

Nota: o símbolo “%” se refere ao percentual da linha. 
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Quanto à análise do rendimento segundo a idade e sexo dos/as trabalhadores/as, a 

                                                           
124 No momento em que escrevia estas linhas, acompanhava meu amigo e ex marido que estava no hospital. 

Infelizmente ele não se salvou. Um trabalho intelectual como este exige muitas renúncias, inclusive de dar maior 

atenção a nossos familiares e amigos, levando-nos a questionar sobre o nível de comprometimento e 

envolvimento que dedicamos a tal trabalho, será que este esforço compensa tanta renúncia, ausência e 

sofrimento?  

 



141 

 

 

Tabela 19 mostra que as mulheres cujo rendimento auferido é acima de 1 até 2 salários 

mínimos se concentram na faixa de idade de 20 até 29 anos, 52,9%. Já os homens que 

auferem rendimento acima de 10 salários mínimos predominam na faixa de idade de 40 até 49 

anos, 20%.  

Os dados apresentados corroboram com os estudos sobre trabalho e gênero no setor, 

que enfatizam que os grupos sociais mais atingidos por trabalhos de baixa qualificação e 

remuneração é o constituído pelas mulheres, sobretudo as mais jovens (LEITE, 2004; 

ARAUJO, 2007).   

 

Tabela 19 - Remuneração individual mensal em salários-mínimos segundo idade e sexo  

no setor de confecção – Região da Rua 44, Goiânia – GO – 2016 

Salários-

mínimos 

Faixa etária 

Total Até 19 De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 60 ou mais 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

Até 1 
N 3 3 0 9 0 3 0 1 0 0 0 1 20 

% 15 15 0 45 0 15 0 5 0 0 0 5 100 

1 a 2 
N 0 7 1 63 1 30 1 12 0 3 0 1 119 

% 0 5,9 0,8 52,9 0,8 25,3 0,8 10,1 0 2,6 0 0,8 100 

2 a 5 
N 0 1 4 13 0 10 0 5 1 3 0 1 38 

% 0 2,6 10,5 34,2 0 26,3 0 13,3 2,6 7,9 0 2,6 100 

5 a 10 
N 0 0 1 2 2 1 0 3 0 2 1 0 12 

% 0 0 8,3 16,7 16,7 8,3 0 25 0 16,7 8,3 0 100 

Acima 

de 10 

N 0 0 0 1 1 0 2 1 1 3 1 0 10 

% 0 0 0 10 10 0 20 10 10 30 10 0 10 

NR 
N 0 2 17 2 3 10 0 4 0 1 0 2 41 

% 0 4,9 41,5 4,9 7,3 24,4 0 9,7 0 2,4 0 4,9 100 

Totais 
N 3 13 8 105 6 54 3 26 2 13 2 5 240 

% 1,3 5,4 3,4 43,7 2,5 22,5 1,3 10,8 0,8 5,4 0,8 2,1 100 

Nota: o símbolo “%” se refere ao percentual da linha  
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

No que se refere a rendimento, segundo a cor e o sexo, do total de 240 

trabalhadores/as investigados/as, apenas 11 se declararam da cor/raça negra. Dentre esse total, 

100,0% é do sexo feminino; 90,9% delas se concentram na faixa de rendimento acima de 1 

até 2 salários mínimos; 9,1%  na faixa de rendimento acima de 10 salários mínimos. Esses 

dados indicam que os negros continuam ocupando postos de trabalho de menor remuneração, 

contribuindo para a permanência da desigualdade racial dos negros no mercado de trabalho 

brasileiro, o que inclui o setor de confecção.  
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Sobre a naturalidade do total de trabalhadores/as, 70,8% nasceram no estado de Goiás; 

29,2% vieram de estados vizinhos, como Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Bahia, Pará e 

Mato Grosso.  Dentre os/as 170 trabalhadores/as nascidos em Goiás, 60,6% são do município 

de Goiânia e 39,4% de outros municípios do estado. Para estes últimos, os municípios 

mencionados são bastante variados, como Goiás, Anápolis, Goianira, Itapuranga, Jataí, 

Catalão, Ceres, Inhumas, Itaberaí, Iporá, dentre outros.  Para os/as trabalhadores/as 

nascidos/as em outros municípios de Goiás ou em outros estados, o motivo para vir para 

Goiânia está relacionado à procura de trabalho/emprego e melhores condições de vida. 

 

4.2  TRAJETÓRIA PROFISSIONAL, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O 

TRABALHO  

 

Segundo Dubar (2006), a trajetória profissional, a formação e a qualificação dos/as 

trabalhadores/as configuram-se como aspectos relevantes para a análise da construção da 

identidade profissional. Dessa forma, faz-se a seguir uma análise da trajetória profissional e da 

formação e qualificação dos/as trabalhadores/as do Polo. 

 

4.2.1  Trajetória profissional dos/as trabalhadores/as 

 

Ao analisar a trajetória profissional dos/as informantes observa-se que esta foi quase 

sempre marcada por postos de trabalhos semiqualificados ou por trabalhos precários. Na 

trajetória dos homens as experiências de trabalho mais citadas foram: vendedor, feirante, 

camelô, repositor de mercadorias, lavrador, auxiliar de produção, auxiliar administrativo, 

motorista, serviços gerais. Já a trajetória das mulheres apresenta uma expressiva 

heterogeneidade de experiências de trabalho, bem como uma maior presença de trabalhos de 

vínculos precários: vendedora, feirante, camelô, caixa, costureira, auxiliar de costura, auxiliar 

de produção, babá, doméstica, call center, secretária .  

Quanto à idade em que começaram a trabalhar, os relatos dos/as entrevistados/as 

mostram que tanto homens quanto mulheres começaram cedo, alguns ainda na infância.  Para 

aqueles/as que trabalham desde tenra idade, a entrada no trabalho está associada à tragédia 

familiar e/ou à grande necessidade financeira.  

João (29 anos, proprietário) relata que perdeu o pai aos cinco anos de idade, para 

ajudar a mãe nas despesas domésticas teve que fazer frete nas feiras de bairro aos oito anos de 
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idade, trabalhou também de empacotador, entregador e jornaleiro. Aos 18 anos de idade 

entrou no exército e aos 24 se tornou camelô na região da Rua 44, vendendo roupas 

produzidas pela esposa, que era costureira.   

De modo semelhante, Eva (48 anos, proprietária) começou a trabalhar aos nove anos 

de idade para ajudar a mãe que foi abandonada pelo pai com 11 filhos para criar, trabalhou de 

babá, doméstica, promotora de vendas e camelô. O discurso de Eva revela sua trajetória:   

 

Entrevistada: Eu comecei com nove anos. Quando meu pai abandonou minha mãe 

e ela tinha 11 filhos para cuidar. Então eu fui trabalhar de babá. Desde então... 

Depois a gente voltou a morar com o meu pai, mas aí ele fez uma olaria e usava a 

gente para trabalhar para ele. Então eu cheguei aos 18 anos sem estudo. Porque era 

mais importante para ele trabalhar do que estudar. Ele falava que escola não dava 

comida. Aí depois quando a gente foi crescendo, ele vendeu a olaria e não precisou 

mais da gente, ele foi embora com o dinheiro da Olaria. Eu fui trabalhar para ajudar 

minha mãe. Depois eu casei e comecei trabalhando de doméstica. Aí fui estudando 

até eu conseguir concluir a oitava série. (...) Para arrumar um serviço melhor eu fiz o 

supletivo porque eu tinha 18 anos e tinha a 2ª série. Então devido a isso eu tenho 

muita dificuldade na escrita. Porque eu fiz um supletivo muito rápido, só para eu ter 

um diploma e conseguir uma coisa melhor. Por isso eu saí da vida de doméstica e 

passei para promotora de vendas. Eu tive a oportunidade de ser promotora e eles 

gostaram eu fiquei mais de nove anos na área de promotora. Quando eu saí eu 

comprei uma máquina de sorvete e fui trabalhar na Anhanguera, aluguei um 

pontinho na Anhanguera e fui trabalhar (Eva, 48 anos, proprietária). 

 

No que diz respeito à trajetória de trabalho ou emprego regulamentado ou não, a 

Tabela 20 mostra que, do total de trabalhadores/as, 79,2% alegaram ter tido experiências de 

trabalho com vínculos estáveis, em que a função era exercida dentro de empresas privadas; já 

os/as trabalhadores/as com experiência de trabalho informal permanente correspondem a 

20,8%. Esses dados mostram a imbricação do setor formal e informal na trajetória dos/as 

trabalhadores/as.  

 

Tabela 20 - Carteira assinada nas ocupações anteriores segundo sexo – Região da Rua 

44, Goiânia-GO – 2016 

Possui carteira assinada 

nas ocupações 

anteriores 

Sexo 
Totais 

Masculino Feminino 

N % N % N % 

Não 9 36,0 41 19,1 50 20,8 

Sim 16 64,0 174 80,9 190 79,2 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Nota: o símbolo “%” se refere ao percentual da coluna. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Cruzando os dados por sexo verifica-se que entre os/as trabalhadores/as que 

apresentaram trajetória de trabalho regulamentado, os homens somam 64,0%; as mulheres, 
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80,9%. Já entre os/as que apresentaram trajetória de trabalho marcada pela precarização e 

informalidade os homens correspondem a 36,0%; as mulheres 19,1%.  

Os dados dos surveys indicaram que entre os/as informantes que exerceram trabalho 

regulamentado, as funções eram de baixa qualificação e remuneração, tais como: vendedor, 

secretária, auxiliar administrativo, call center. É importante destacar que o trabalho na 

confecção e o doméstico não aparecem entre os formalizados, tal como evidenciam os estudos 

na área.  

Dentre os/as entrevistados/as apenas dois homens apresentaram trajetórias de trabalho 

mais prestigiadas. Paulo (42 anos, proprietário) antes de entrar no ramo de confecção, 

trabalhou sete anos na coordenação administrativa de uma grande empresa na função de 

gerente de suplementos; Pedro (35 anos, proprietário) trabalhou cinco anos numa grande 

empresa na função de desenvolvedor de software.  

No que tange à trajetória de trabalho dos pais dos/as informantes, a mais recorrente é 

de comerciante, seguida de pedreiro, autônomo e lavrador. Na trajetória de trabalho das mães 

predomina a categoria do lar, seguida de costureira, comerciante, vendedora, dentre outras. A 

influência da família, sobretudo da mãe, na escolha da atividade de confecção como meio de 

trabalho e/ou emprego é algo bastante recorrente na área, Dentre os/as 18 entrevistados/as, 

sete (quatro homens e três mulheres) tinha alguém da família que já trabalhava no ramo de 

confecção.  

 

Pesquisadora: O que te motivou a trabalhar no segmento de confecção? 

Entrevistado: Pelos meus pais sempre mexer com isso eu fui para esse ramo 

(Gabriel, 27 anos, proprietário). 

 

Sobre a escolaridade dos pais dos/as interlocutores/as, o nível que mais se destaca é o 

de ensino fundamental completo, 58,3%; seguido do ensino médio completo, 20,0%. Para a 

mãe observa-se o predomínio de até o ensino fundamental completo, 57,5%; logo em seguida, 

do ensino médio completo, 26,3%. Nota-se, assim, que houve ascensão no nível de 

escolaridade por parte dos/as entrevistados/as em relação a pais/mães, o que lhes possibilita 

maiores oportunidades de trabalho/emprego. 

Sobre o desemprego antes da ocupação/emprego atual, dos/as 18 entrevistados/as sete 

declararam que estavam desempregados. Destes, dois são do sexo masculino e cinco do sexo 

feminino.  

Para a maioria das mulheres, sobretudo para as proprietárias mais velhas, a motivação 

para trabalhar no setor foi por falta de oportunidade de trabalho e emprego. Lia (54 anos, 
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proprietária), a mais antiga no ramo, vivenciou na “pele” o processo de reestruturação 

produtiva da década de 1990, que resultou na redução de postos de trabalho nas empresas, tal 

como evidencia sua fala: “Eu trabalhava na Johnson & Johnson e fui mandada embora na 

época do Collor. Época de crise”.  

Questionada sobre o motivo que a levou a trabalhar no segmento de confecção, Lia 

responde: “necessidade e falta de opção de trabalho”. Desempregada, com pouca qualificação 

e com filhos pequenos para criar, Lia passou a ser camelô informal nas extremidades da Feira 

Hippie, a fabricação das roupas era no fundo do quintal da casa da mãe. Com o passar do 

tempo montou uma loja na Bernardo Sayão, alguns anos depois montou uma “loja” na região 

da Rua 44.  

Eva (48 anos, proprietária) era promotora de venda, passou a ser camelô no centro da 

cidade, vendia sorvete. Observando os camelôs que vendiam roupas, percebeu que eles 

vendiam bastante e alguns estavam ganhando dinheiro, logo, entrou na atividade.  Após 

algum tempo nas ruas do centro, Eva foi para as ruas da região da Rua 44, algum tempo 

depois, conseguiu um ponto e montou uma “loja”. 

 

Pesquisadora: O que te motivou a trabalhar no segmento de confecção? 

Entrevistada: Foi quando eu saí do emprego e eu comprei uma máquina de sorvete, 

aluguei um pontinho na Anhanguera e fui trabalhar. Aí eu vi os camelôs vendendo 

roupa e correndo do rapa. Aí eu vi que aquilo ali dava mais dinheiro. Então eu falei 

vou passar para roupa. Aí comecei fabricando shortinho e vendendo, aí vim para a 

44.  

Pesquisadora: Comente como era esse trabalho? 

Entrevistada: Eu ficava na Avenida Goiás com a Anhanguera. Era uma venda 

rápida. O fiscal chegava às 8h e ia embora para almoçar, na hora que ele ia almoçar 

eu montava o tripé e vendia, quando ele voltava eu tirava, as 5 h da tarde ia embora 

e eu montava o tripé, as 7h eu desmontava e ia embora para casa. Ai eu vim para a 

44, vendia na rua. Eu chegava às 5h da manhã e estacionava o carro e abria o porta 

mala e ia vender. Porque não tinha um capital para alugar uma loja. Eu comecei na 

rua (Eva, 48 anos, proprietária). 

 

Marta (33 anos, proprietária) foi a única das mulheres entrevistadas que relatou que 

entrou na atividade por opção, que tinha um “dom” natural para fabricar e vender roupas. 

Com experiência de vendedora de shopping e com o desejo de trabalhar para si própria, 

Marta, passou a fabricar roupas e vender nas feiras da cidade, após algum tempo adquiriu uma 

“loja” na região da Rua 44.  

 

Pesquisadora: O que te motivou a trabalhar no segmento de confecção? 

Entrevistada: Meu dom. Meu dom, porque eu sabia o que eu fazia, e eu vendia bem 

nas feiras, as clientes elogiava muito meu trabalho. E foi indo e eu fui gostando do 

meu trabalho, comecei a ganhar dinheiro e vi que iria dar certo. Aí fiquei, fixei, 

porque minha vontade era fazer medicina, mas fixei no ramo de moda, fixei e nunca 

sai. Porque eu gosto e o que eu faço é com amor.  
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Pesquisadora: Como você iniciou na atividade? 

Entrevistada: Eu fui vendedora de shopping desde os meus 13 anos. Com 20 anos 

comecei na confecção, mas eu era feirante, fazia feira, eu mesmo cortava e produzia 

as peças. Com 26 anos eu vim para 44 e montei uma banca numa galeria, depois 

montei essa loja nesse shopping aqui (...). Daqui tudo começou, mas devido a minha 

persistência, eu fazia feira dia e noite, fabricava dia e noite, não parava nenhum 

minuto, às vezes eu fabricava na madrugada, porque não tinha capital de giro, então 

tinha que fazer de madrugada para vender no outro dia, comprar a mercadoria e no 

outro dia fazer novamente (...). (Marta, 33 anos, proprietária).  

 

Entre as mulheres mais jovens, na posição de empregadas, o discurso aponta que a 

motivação para o trabalho no segmento de confecção foi o gosto pela atividade e a jornada de 

trabalho. Entretanto, é relevante mencionar que algumas entrevistadas estavam na condição de 

desempregadas antes do trabalho/emprego atual.  

 

Pesquisadora: O que te motivou a trabalhar no segmento de confecção? 

Entrevistada: Eu gosto de vender, acho interessante (Talita, 26 anos, empregada).  

 

Entrevistada: Minhas amigas falaram que era bom trabalhar nas lojas de confecção 

aqui na 44, por causa do horário. Tem galeria que fica domingo, segunda e terça sem 

trabalhar. Eu fui: ah, legal, só de não trabalhar na segunda-feira...Tem meninas que 

fala que a partir do momento que você trabalha aqui nas lojas da 44 você não quer 

outra coisa. Mas por causa do horário. Isso que me interessou a vir para cá (Raquel, 

22 anos, empregada).  

 

Para os homens, independentemente da posição na ocupação, a motivação para a 

inserção no setor de confecção é mais diversificada: a oportunidade e/ou o desejo de ter o 

próprio negócio, o gosto pela atividade, a família ser do ramo.  

 

Pesquisadora: O que te motivou a trabalhar no segmento de confecção? 

Entrevistado: Eu gosto demais disso aqui. Tudo que eu sei é sobre vendas (Lucas, 

19 anos, empregado).  

 

Entrevistado: O que me motiva é que eu gosto muito de mexer com roupas (...) 

(Daniel, 20 anos, empregado).  

 

Entrevistado: Foi na saída de uma empresa que eu trabalhava em Maceió, em 

Alagoas, no final de 2011. Então fiz esse projeto. Elaborei a parte documental no 

início de 2012. O projeto surgiu da vontade de ter o próprio negócio, como Goiânia 

é forte como polo de moda, a gente decidiu ingressar na atividade. Em 2012 foi dada 

a partida (Paulo, 42 anos, proprietário).  

 

Cabe destacar que, na maioria das vezes, a inserção do homem na atividade de 

confecção é pelo fato de a esposa trabalhar no ramo e a atividade ter dado certo e estar dando 

dinheiro, tal como pode ser observado no relato de Pedro (35 anos, proprietário): 

 

Entrevistado: Começou com a minha esposa que queria fazer alguma atividade (...) 

e eu ajudando, mas trabalhando no meu emprego formal na área de desenvolvimento 

de software. A gente comprou um ponto na Feira Hippie e começou a fabricar bem 
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pouquinho. Aí compramos outros pontos em feiras nos bairros aqui de Goiânia. (...) 

A gente tinha basicamente feira todos os dias e a Feira Hippie aos domingos. Tinha 

o sábado para correr atrás de matéria-prima e fazer a produção e tudo mais. Aí eu 

ficava nessa jornada dupla de trabalho. Ai a gente veio para região da 44, ai eu tive 

que escolher: ou eu paro de ajudar na loja ou eu paro de trabalhar. Aí eu saí da 

minha atuação profissional e dedicamos à confecção (Pedro, 35 anos, proprietário). 

 

Este também é o caso de João (29 anos, proprietário), que tinha acabado de sair do 

Exército e estava desempregado. Sua esposa era costureira, fabricava roupas em casa. João 

começou a vender as roupas produzidas pela esposa, a atividade deu certo e ele continuou no 

segmento.  

Já Gabriel (27 anos, proprietário) “não queria trabalhar para os outros”, queria ter seu 

próprio negócio, como os pais já eram do ramo, seguiu a ocupação dos pais. Tal fato mostra a 

importância da trajetória profissional familiar na escolha da profissão.  

 

Pesquisadora: O que te motivou a trabalhar no segmento de confecção? 

Entrevistado: Pelos meus pais sempre mexer com isso eu fui para esse ramo.  

Pesquisadora: Antes de entrar neste trabalho, você estava desempregado? 

Entrevistado: Sim, eu nunca procurei emprego, eu estava sem trabalhar (Gabriel, 

27 anos, proprietário). 

 

Para o total de informantes na condição de proprietários/as, a busca pelo negócio 

próprio se deu pelas seguintes causas: porque o rendimento é melhor, 76,2%; liberdade de 

horário, 68,7%; por não ter patrão, 48,8%; para complementar o salário, 17,5%; ter pouco 

estudo, 12,5% e por não ter conseguido emprego, 6,3%.  

Embora as motivações citadas sejam as mais frequentes, não se pode desconsiderar 

uma das mais recorrentes formas de inserção no segmento: o trabalho infantil na forma de 

“ajuda” para a família, sobretudo para as mães costureiras. Maria (28 anos, proprietária) 

revela que começou a trabalhar com a mãe aos nove anos de idade. 

 

Pesquisadora: Como você iniciou na atividade de confecção? 

Entrevistada: Iniciei como ajudante de minha mãe, tirando linha e ajudando na 

parte de acabamento, posteriormente, eu passei a trabalhar com as máquinas, eu 

tinha nove anos. (...). Ela precisava de alguém que tirasse as linhas e auxiliasse na 

finalização das peças, ai eu estava ali sem nenhuma atividade e ela pediu para eu 

ajudar. Ela falou: você faz isso, faz assim. Ela repassou a atividade e logo eu peguei. 

Quando a produção começou a aumentar ela me ensinou nas máquinas por um 

período de mais ou menos uma semana. Trabalhei na facção de minha mãe por 

muito tempo, até quanto eu terminei a faculdade (Maria, 28 anos, proprietária). 

 

O trabalho infantil nas facções domiciliares faz parte da realidade do setor de 

confecção. Essa realidade foi demonstrada em pesquisa realizada por Vilasboas (2015) no 

município de Jaraguá.  
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Quanto ao tempo na ocupação, este varia em função do sexo dos/as trabalhadores/as. 

As mulheres estão há mais tempo na ocupação, o tempo varia de sete meses a 30 anos. Para os 

homens o tempo varia de três meses a oito anos. O discurso de Lia (54 anos, proprietária) 

indica que ela é a entrevistada mais antiga no ramo e pioneira na Feira Hippie. Segundo ela, 

comprava os retalhos a quilo em São Paulo para fabricar as roupas para vender: 

 

Entrevistada: Sou da época da invasão da feira hippie. Mas antigamente tinha no 

máximo 50 camelôs. Não é essa turma de 2 mil camelôs. Eu tinha os meus filhos 

pequenos e a gente tinha que dormir aqui pra pegar o lugar. A gente não montava 

banca, a gente vendia dentro do carro. Eu vinha com os meus filhos dormindo dentro 

do carro e estaciona mais ou menos 11 hs da noite, quando dava duas ou três da 

manhã aí eu acordava eles,  eles iam me ajudar a vender e a gente vendia muito, 

muito bem mesmo! Como esse pessoal que está lá vende e talvez até melhor que a 

gente dentro da loja. Talvez não! Certeza! E sem despesa nenhuma. Mas, é uma 

coisa que assim a idade vai chegando e não consegue também, porque é uma 

adrenalina. Você tem que correr de rapa, arrisca a perder mercadoria, então eu 

resolvi ficar quieta dentro da loja que é muito mais negócio para a gente que está 

com uma idade não tão jovem (Lia, 54 anos, proprietária).  

 

Com relação ao exercício de outra ocupação por parte dos/as trabalhadores/as, no geral 

100% responderam que não exercem outra ocupação. Entretanto, alguns/as trabalhadores/as 

possuem outros negócios do mesmo ramo, demostrado mais à frente.  

A seção seguinte apresenta a trajetória profissional dos/as trabalhadores/as 

entrevistados/as e a qualificação para o trabalho no setor de confecção. 

 

4.2.2  Formação e qualificação para o trabalho  

 

No que diz respeito à aprendizagem do trabalho na produção de roupas, as pesquisas 

na área têm demostrado que as atividades de corte e costura estão quase sempre associadas à 

rede de sociabilidade primária. Essa realidade também faz parte do Polo de confecção 

investigado.  

Cabe destacar que o trabalho na produção é realizado pelos/as proprietários/as dos 

estabelecimentos; os/as empregados/as ficam encarregados/as apenas pelas vendas. Para a 

maioria dos/as interlocutores/as que realizam as atividades de produção (corte, costura) a 

aprendizagem foi informal, através do núcleo familiar ou de contatos com amigos e vizinhos. 

 

Pesquisadora: Como você aprendeu seu trabalho? 

Entrevistada: Aprendi a costurar com minha mãe. Ela tinha um fação (Maria, 28 

anos, proprietária) 

 

Entrevistado: Aprendi com minha esposa. Ela já era costureira (...). (João, 29 anos, 

proprietário).  
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No âmbito familiar o trabalho dos membros da família não é remunerado 

individualmente, sobretudo no período de aprendizagem. Isto porque no núcleo familiar o 

resultado do trabalho é para o coletivo, não havendo assim necessidade de remunerar 

separadamente aquele que trabalha: o ganho é distribuído conforme a necessidade da família, 

ou seja, de todos.  Essa situação foi vivenciada por Maria (28 anos, proprietária): 

 

Entrevistada: Quando eu comecei a trabalhar na confecção com minha mãe, como 

auxiliar de acabamento eu não ganhava nada, era só para auxiliar mesmo, por que 

tinha essa questão de ajudar ela terminar o serviço, por que o que ela ganhava ia para 

a renda familiar, indo para a renda familiar contava comigo também. Aí depois que 

eu comecei a costurar, eu ganhava por peça, como se fosse uma facção mesmo, o 

que eu produzia, eu ganhava (Maria, 28 anos, proprietária). 

 

Entre os/as interlocutores/as é comum o discurso de que o aprendizado ocorreu de 

forma isolada, na prática. Tais concepções contribuem para reforçar a representação 

“naturalizada” do aprendizado profissional das mulheres. 

 

Pesquisadora: Como você aprendeu seu trabalho? 

Entrevistada: Aprendi sozinha, com a experiência. (...) Mas eu sempre tive a 

criatividade de fazer peças diferentes a vida inteira. Desde pequenininha eu tinha um 

dom dentro de mim de fazer peças diferentes e ousadas para o público, foi onde eu 

comecei a deslanchar.  A primeira peça que eu fiz foi uma bata com um colar todo 

artesanal feito à mão. Eu e o meu esposo fazia esses colares até de madrugada para 

vender, a loja fabrica tudo (...) (Marta, 33 anos, proprietária). 

 

Apenas uma entrevistada do sexo feminino revelou que enfrentou muita dificuldade 

para desenvolver a competência necessária para o desempenho satisfatório do trabalho. 

Segundo ela, demorou em aprender o corte das roupas produzidas. 

 

Pesquisadora: Como você aprendeu seu trabalho? 

Entrevistada: Eu comecei leiga, aprendi mesmo com a cara e a coragem. Estraguei 

muitos cortes porque eu não sabia que tinha o lado certo do fio, nossa senhora! Eu 

queria morrer porque a gente começa sem capital (...). Então aprendi com a força de 

vontade mesmo. Tudo que eu sei eu aprendi por mim própria e sem ninguém me 

ensinar (Eva, 48 anos, proprietária).  

 

A maioria dos homens também relatou que aprendeu sozinho, praticando. Entre eles 

está Pedro (35 anos, proprietário), sua percepção é de que a observação e a racionalização do 

trabalho são suficientes para realizar a atividade.  

 

Pesquisadora: Como você aprendeu seu trabalho? Com sua esposa ou você fez 

algum curso?  

Entrevistado: Na verdade eu não aprendi com ela, ela também não tinha 

experiência nenhuma, na verdade a gente aprendeu sozinho. A gente não fez curso e 

até cogitou a possibilidade de fazer (...). A gente observou que o curso, mesmo 

trazendo alguns benefícios, é muito pouco perto do investimento e o tempo que você 
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gasta. A gente foi mais para o aprendizado. Tentando conciliar o aprendizado 

empírico de ir lá e aprender a fazer botando a mão na massa (...). A gente aprendeu a 

modelar sozinho, pagava uma pessoa para fazer a modelagem e olhava o resultado 

daquilo lá, e com base naquilo a gente fazia outros, até acertar. Cortar a mesma 

coisa, vai começando aos pouquinhos e vai pegando, perguntando, sempre 

perguntando quem sabe fazer isso? Vai lá especula, olha e aprende. Aprende mais 

pela tradição do que pelo curso formal. Eu também busquei informação com quem 

fez, um amigo nosso que tinha feito o curso de corte e costura e tudo mais pelo 

SENAI, o complemento além daquilo que a gente tinha aprendido foi muito pouco. 

(...). A gente aprendeu do zero e fazendo (...). A gente não teve dificuldade, 

aprendeu fazendo ou procurando fontes onde pudesse aprender. (Pedro, 35 anos, 

proprietário). 

 

Em relação aos cursos de aperfeiçoamento técnico e/ou de formação profissional, 

apenas dois entrevistados, um homem e uma mulher, relataram ter buscado conhecimento 

formal especializado. Este é o caso de Paulo (42 anos, proprietário), formado em 

administração, realizou cursos de curta duração na área de produção. 

 

Pesquisadora: Como você aprendeu seu trabalho? 

Entrevistado: A gente entrou de cara, sem conhecimento técnico, digamos assim 

para a fabricação do produto, mas percebendo a necessidade de buscar novos 

conhecimentos eu entrei no SENAI e fiz três cursos para poder adquirir algum 

conhecimento na parte de elaboração do produto. Aí a gente vem nessa batalha.  

Pesquisadora: Quais os cursos que você fez? 

Entrevistado: Eu fiz o curso de modelagem, interpretação de modelagem e desenho 

de moda.  

Pesquisadora: Os cursos foram úteis para o seu trabalho? 

Entrevistado: Sim. Até para acompanhar o processo produtivo de uma forma e 

visão diferente.  

Pesquisadora: E na parte de gestão, o fato de você ter curso superior em 

administração, foi mais tranquilo?  

Entrevistado: Foi mais tranquilo. Com o curso, a gente tem mais conhecimento, até 

porque eu geri grandes empresas por um período de sete anos. Já tinha uma 

bagagem nessa parte de gerência. Então busquei o conhecimento mais na parte 

produtiva (Pedro, 42 anos, proprietário).  

 

Já Marta (33 anos, proprietária) realizou curso de graduação em criação e designer de 

moda, mas mesmo antes da graduação ela já realizava cursos de curta duração para melhorar 

sua atuação na área de produção e vendas.   

 

Pesquisadora: Quando você viu a necessidade de fazer cursos e/ou fazer uma 

faculdade na área? Como foi isso? 

Entrevistada: De mim mesmo (...). Eu sempre gostei de correr atrás, a gente tem 

que aprender né, a lidar com a cor, como que faz isso. Eu comecei ir atrás e fui para 

São Paulo, eu terminei meu curso lá. Mas assim, eu sempre trabalhei no ramo de 

modas, eu trabalhei como assessora de moda em São Paulo, no Bom Retiro e no 

Brás. Então eu conheci todas as lojas, daí vai criando um universo ao seu favor e 

você vai conhecendo muitas pessoas que entendem do ramo da moda, aí você vai 

começando a encaixar as coisas. Eu olho muito internet, muita revista, sempre 

comprei muita revista, para olhar os atores e atrizes e ver o que está usando e o que 

está na moda, Aquilo ali vai me inspirando e vou vendo o que vai encaixando na 

minha cabeça, dali vou criando um universo de coisas. É meio que individual, mas 

tem que estudar, se não estudar não vai.     
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Pesquisadora: Antes da faculdade você fez algum curso técnico na área? 

Entrevistada: Eu fiz alguns cursos no SEBRAE. Foram cursos relâmpagos, de três, 

quatro dias, fiz de vendas, modelagem, costura, bordado. Uma vez eu fiz um curso 

na Atrevida de bordado. Sim, eu fui procurando alguns cursos que dava para eu 

fazer, eu aprendi com muitas costureiras também, que são pessoas que me conhecem 

desde pequena e elas vão ensinando também. (...) eu não fazia curso por fazer, 

sentava e colocava no papel, eu tinha que colocar em prática, tudo que eu faço eu 

coloco em prática  (Marta, 33 anos, proprietária). 

 

Sobre o aprendizado de vendas foi possível verificar que os/as trabalhadores/as que 

ocupam a posição de empregados/as não buscam um aprendizado formal e especializado. A 

percepção dos/as entrevistados/as é de que a atividade de vendas é facilmente adquirida na 

prática. 

 

Pesquisadora: Como você aprendeu seu trabalho? 

Entrevistada: Com a venda mesmo. Na verdade (...) querendo ou não, quando a 

gente trabalha com vendas a gente recepciona pessoas, como eu já trabalhei numa 

clínica, eu tive cursos de recepção e essas coisas (Raquel, 22 anos, empregada).  

 

 Algumas entrevistadas mulheres, na posição de empregadas, revelam que receberam 

treinamento quando foram admitidas no trabalho. O discurso das interlocutoras mostra que o 

treinamento foi informal, no próprio local de trabalho e de conteúdo empírico. 

 

Pesquisadora: Você passou por um processo de treinamento?  

Entrevistada: Sim. Inclusive esse (patrão) que eu estou agora, ele dá treinamento de 

vendas no SESC. Ele ensina muito, muitas coisas.  

Pesquisadora: Onde foi o treinamento e como foi?  

Entrevistada: Foi aqui mesmo. Bom, ele me ensinou a conversar mais com os 

clientes, para ver o que eles estão pedindo para a gente fabricar, ver o que está 

usando para a gente tem uma noção do que vai sair na loja. Se o cliente estiver na 

porta olhando a vitrine a gente ir lá convidar ele para entrar, mostrar a mercadoria, 

falar os valores é isso (Ester, 26 anos, empregada). 

 

Entrevistada: Sim. Passei por um processo de treinamento. Eles (os patrões) 

explicaram como funcionavam os valores das peças, (...) porque eu também mexo 

com a internet para poder divulgar as roupas da loja, mais isso. Eles me 

acompanharam aqui, conforme o cliente fosse entrando e vendo a forma de 

atendimento entendeu? Mais isso.  

Pesquisadora: Foi um treinamento informal, aqui dentro da empresa?  

Entrevistada: Isso mesmo! (Raquel, 22 anos, empregada).  

   

Apenas um dos entrevistados do sexo masculino relatou que recebeu treinamento. O 

treinamento abrangeu um conteúdo mais especializado, embora tenha sido informal e no 

próprio local de trabalho. O conteúdo do treinamento relatado pelo entrevistado faz parte do 

processo de vendas, que engloba as seguintes etapas: procura e avaliação dos clientes; 

abordagem do cliente; apresentação do produto; fechamento da venda; pós-venda (LAS 

CASAS, 2008).   
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Pesquisadora: Como você aprendeu seu trabalho?  

Entrevistado: Eu aprendi através do meu cunhado (proprietário do 

estabelecimento). Ele me ensinou como conversar, como negociar, ele ficou aqui na 

loja abordando os clientes na minha frente e me mostrando como que é.  

Pesquisadora: O que ele te ensinou? 

Entrevistado: Abordagem, sondagem e fechamento da venda. 

Pesquisadora: Como você faz isto? 

Entrevistado: O cliente chega aqui e eu pergunto o nome dele (abordagem); traço o 

perfil dele, o que ele gosta, camisa lisa, estampada, com detalhes (sondagem); 

mostro as camisas para ele e tento fechar a venda (fechamento) (Lucas, 19 anos, 

empregado).  

 

Quanto ao total de informantes na posição de empregados/as, apenas 9% buscaram 

aprimoramento profissional, o curso realizado foi exclusivamente o de vendas. A baixa 

procura por cursos de qualificação por parte dos/as empregados/as está relacionada à situação 

de a maioria dos/as proprietários/as dos estabelecimentos, 96,9%, não exigir cursos ou 

qualificação para a admissão. Entretanto, para uma entrevistada que realizou curso na área, 

esse foi um diferencial na hora da admissão para o trabalho, como evidencia sua fala:  

 

Entrevistada: Eu fiz um curso técnico de vendas pelo Pro-Cerrado, eu tinha 17 

anos. Eu trabalhava na Secretaria de Educação como auxiliar administrativo, quando 

eu saí de lá, eu fui procurar emprego na área de vendas. Como eu já tinha o curso de 

vendas, eles interessaram e me chamou (Talita, 26 anos, empregada). 

 

A baixa escolaridade dos/as empregados/as associada à quase ausência de qualificação 

para o trabalho pode servir como base explicativa para a permanência na atividade de vendas, 

muitos na condição de informal, uma vez que não atendem às exigências de segmentos e 

atividades que exigem mão de obra mais qualificada.   

Como já exposto, a baixa procura por formação e qualificação na área (proprietários/as 

ou empregados/as) está relacionada à representação social de que o trabalho na 

confecção/venda se aprende “naturalmente”, com a prática, e que os cursos de qualificação 

agregam pouco valor.  

O tópico a seguir analisa a organização e os processos laborais dos/as trabalhadores/as. 

 

4.3  O COTIDIANO DE TRABALHO: PROCESSOS E PERCEPÇÕES 

 

Este tópico tem como objetivo analisar a organização, condições e relações de trabalho 

dos/as trabalhadores/as ocupados/as em estabelecimentos do Polo de confecção da região da 

Rua 44. A realidade observada em campo é de precariedade das condições de trabalho e dos 

vínculos laborais. Nesse sentido, busca-se verificar a percepção dos/as trabalhadores/as sobre 

tais questões.   
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4.3.1  Principais atividades desenvolvidas pelos/as trabalhadores/as na produção  

 

Cabe repetir que o Polo de confecção da região da Rua 44 configura-se como um 

ponto de distribuição de artigos do vestuário. A maioria dos produtos ofertados pelos 

estabelecimentos é de produção própria. Diante disso, buscou-se identificar a quantidade de 

estabelecimentos que fabricam. De acordo com a Tabela 21, dentre o total de proprietários/as, 

80% se responsabiliza diretamente pela fabricação de seus produtos.   

 

Tabela 21 - Produção própria de artigos do setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Produção própria Frequência Percentual 

Não 16 20,0 

Sim 64 80,0 

Total 240 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os/as proprietários/as dos estabelecimentos. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Para a maioria dos/as proprietários/as a atividade de produção é vital para a 

sobrevivência da atividade. Consideram que, para ter preços competitivos, precisam produzir 

suas mercadorias, o que resulta numa redução de mais ou menos 30% no custo final do 

produto. Como a maioria dos estabelecimentos da região funciona no atacado, produzir com 

qualidade e preços competitivos constitui uma das estratégias para atrair clientes de dentro do 

estado e de outros estados brasileiros. Desse modo, a redução do custo é, para a maioria 

dos/as proprietários/as fabricantes, o motivo de produzir e não revender. 

 

Pesquisadora: Qual o motivo de você produzir e não só revender?  

Entrevistado: Porque o custo fica mais alto. Por exemplo, se eu pegar uma peça de 

10,00 para vender ela a 15,00, se eu for produzir ela, ela vai sair pelo ao menos uns 

20/30% mais barato, se eu ia pagar 10,00, se eu mesmo fabricar ela vai sair para 

mim uns 7,00 ou 8,00. Então se eu baixar 2,00 ou 1,00 que seja eu saio na frente dos 

meus concorrentes. Hoje o cliente e a maioria das pessoas estão procurando mais 

preço do que qualidade. São poucas as pessoas hoje que preferem qualidade. A 

maioria prefere preço. Às vezes você tenta provar para a pessoa que sua malha é 

melhor, mas ela vira e fala para você: mas ali eu achei mais barato. A malha pode 

até ser inferior, ele vai preferir o mais barato. Agora o varejo não. A pessoa que leva 

uma peça só ou leva duas ele prefere pagar um pouquinho mais caro no melhor, mas 

o atacadista não. Como aqui o forte é atacado, você tem que fazer do jeito que o 

cliente quer ou então você não ganha (João, 29 anos, proprietário).  
 

O trabalho dos/as proprietários/as no processo de produção envolve as seguintes 

etapas: a) Aquisição da matéria prima: a maioria compra os tecidos nos atacadistas do setor 

Campinas, Goiânia; uma minoria compra de representantes de fábrica de outros estados; b) 
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Criação e design: a maioria copia o modelo de alguma revista, novela, internet ou do 

concorrente; c) Modelagem e corte: alguns/as terceirizam a modelagem, e a maioria realiza o 

corte; d) Montagem e acabamento: essas etapas são predominantemente terceirizadas a 

facções domiciliares.  

Quanto à forma de pagamento da matéria prima, para os/as proprietários/as que 

compram de atacadistas de Goiânia o pagamento é a vista; os/as que compram de 

representantes, geralmente o pagamento é a prazo, com 15/30/45 dias. 

Os principais produtos fabricados e comercializados pelos/as proprietários/as são 

blusas, vestidos, saias, calças, macacão, batas, bermudas, camisas, camisetas. Os produtos são 

variados e caracterizados como modinha, ou seja, roupas que estão na moda, voltadas para o 

público mais jovem. Esse tipo de produto muda de forma rápida e constante. Tais fatos 

corroboram com a afirmativa de Gorini (2000) de que o setor de confecção tem como 

características a variedade, a criatividade e a inovação.   

A maioria dos produtos é confeccionada em malha. Sobre o motivo desse tipo de 

especialização na produção, uma entrevistada proprietária responde:  

 

Entrevistada: A malha é mais fácil de adaptar ao corpo. O tecido é mais caro e 

difícil de confeccionar, a mão de obra é mais cara. A malha é mais barato e fácil de 

achar facção, a própria família faz, a mãe corta, o pai costura, o filho faz acabamento 

(Sara, 55 anos, proprietária).  

 

A produção é realizada numa facção domiciliar, instalada no próprio domicílio do/a 

proprietário/a, o trabalho é dividido entre ele/a e os membros da família. Todavia, prevalece a 

divisão sexual do trabalho: as mulheres ficam responsáveis pela compra dos materiais 

(tecidos, aviamentos, zíper), pelo design, modelagem e controle de qualidade; os homens 

(marido, filho, sobrinho) ficam com o corte e a logística das etapas terceirizadas. 

 

Pesquisadora: Como é seu processo de produção. 

Entrevistado: Minha mãe modela, eu risco e corto o tecido, separo por tamanho e 

levo para as costureiras, depois busco e trago para a loja (Gabriel, 27 anos, 

proprietário).  

 

Entrevistado: A parte de corte sou eu e meu filho. Está dentro de casa, é com nós, é 

família, a parte de modelagem ai eu já tenho uma pessoa terceirizada que desenvolve 

para mim. A parte de facção do primeiro molde a gente tem uma pessoa terceirizada 

também, uma pilotista. Então está tudo terceirizado, o único que a gente detém na 

mão é o corte, mas é com a família (Paulo, 42 anos, proprietário).  

 

A divisão do processo produtivo facilita a externalização da produção, a qual pode ser 

fracionada para várias pessoas, cada uma realizando uma etapa. Dessa forma, embora os/as 

proprietários/as se responsabilizem diretamente pela fabricação de seus produtos, 100% 
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deles/as terceirizam algumas etapas do processo produtivo:  

 

Entrevistado: Eu corto e terceirizo a costura. Igual eu faço muito body, então eu 

tenho uma costureira que costura, uma menina que bate o botão para mim e uma 

menina que borda ele. Então ela vai primeiro para costureira, depois vai para 

acabamento que é bater botão no fundo, depois vai para bordadeira que é bordar e 

fazer um colar de pérola no body. Para só então eu pegar e trazer para a loja e vender 

(João, 29 anos, proprietário). 

 

Entrevistada: Primeiro a gente compra um modelo que a gente gosta e vai a 

Campinas e diz: eu quero esse tecido aqui, quero fabricar esse modelo. Ai a pessoa 

indica qual o tecido que dá o caimento bom. A gente leva no modelista, ele modela e 

entrega o modelo, a gente experimenta para ver se tem algum defeito, se não tiver a 

gente leva para o cortador com os tecidos. Lá ele corta e dá prontinho. Leva na 

costureira e ela costura e dá prontinho, se precisar de algum acabamento, alguma 

linha, eu mesmo tiro, senão já trago direto para a loja ou feira (Madalena, 41 anos, 

proprietária).  

 

As principais etapas que os/as proprietários/as terceirizam são: corte 45,3%; costura 

90,6%; acabamento 90,6%. A terceirização é através da contratação informal de facções 

domiciliares, a maioria das contratadas são costureiras isoladas125, donas de casa que têm 

filhos pequenos para cuidar e sustentar. 

 

Pesquisadora: As pessoas que costura para você, elas trabalham em facção ou é 

sozinha na casa dela? 

Entrevistado: Em casa. Mesmo porque a maioria delas são donas de casa. Ai elas 

tem menino, filhos, para elas é mais viável. Porque não tem como elas sair para 

costurar numa confecção grande, porque tem que tomar conta de casa, tem que 

tomar conta de menino. Então a gente tem que levar o serviço para ela, levar e 

buscar e acertar com elas. Eu tentei montar uma confecção, registrar, só que muitas 

delas desistiram, acharam que não compensava porque tinha que ir embora mais 

cedo para fazer o almoço, enquanto ela estiver na casa dela pode costurar tipo depois 

das 6h da tarde até às 10h da noite. Elas não têm hora para começar e nem hora para 

parar. Quando elas trabalham fichadas não, elas têm um horário a cumprir. Assim, 

se não der para ela costurar para mim aquele dia ela vira e fala assim: hoje não vai 

dar para fazer nada, porque eu tenho que ir ao médico e tenho uma consulta ou vou 

fazer isso e vou fazer aquilo. Eu falo: tudo bem, não preocupa não. Aí é mais viável, 

elas preferem em casa (João, 29 anos, proprietário). 

 

Entrevistada: É uma costureira individual. Cada uma é uma costureira individual. 

São várias. Hoje eu tenho na faixa de 42 costureiras individuais. Elas trabalham por 

conta própria porque elas gostam, estão na casa delas, tomam café na casa delas, é o 

horário delas, máquinas é delas, elas gostam. Eu já tentei montar uma fábrica, mas 

elas não vão trabalhar, elas não gostam de sair da casa delas (Marta, 33 anos 

proprietária).  

 

Entrevistado: Ela trabalha na casa dela. Sozinha, ou mãe e filha, mas a maioria 

trabalha só. Ela trabalha em casa com as maquinas dela e a filha e as crianças 

ajudam a fazer o serviço manual mais simples para aumentar a renda familiar 

(Pedro, 35 anos, proprietário).  

                                                           
125 Uma facção domiciliar pode ser constituída de duas formas: por uma oficina domiciliar que emprega ou não 

mão de obra, o proprietário também constitui um trabalhador; costureira isolada que exerce a função de costura 

no domicílio, produzindo sozinha e por encomenda, mantendo dependência de uma ou mais unidade econômica 

e produtiva.  
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A resposta de Pedro (35 anos, proprietário), assim como de outros/as entrevistados/as, 

originou a pergunta se era comum ter criança trabalhando com a família na facção, tal como 

exposto em trabalho de Vilasboas (2015) e outros/as pesquisadores/as do setor. Segundo o 

entrevistado, não era tão comum, depende da família, mas que às vezes tem crianças 

trabalhando, “que não era algo obrigatório, mas uma “ajuda”, tipo assim, olha você quer me 

ajudar aqui, tem que fazer esse serviço, tem que terminar a produção”. A representação social 

de Pedro é igual a grande maioria das pessoas que veem no trabalho domiciliar de confecção, 

um serviço análogo ao trabalho doméstico, o qual pode ser realizado por crianças.  

 

Pesquisadora: É comum ter crianças trabalhando nas facções? 

Entrevistado: São crianças de dez anos, doze anos, entrando na adolescência, e a 

mãe diz: você quer um dinheiro da mãe? Só que ao invés de você lavar a louça, 

ajuda eu nisso aqui porque eu tenho que terminar e entregar para o homem, então 

ajuda a desvirar, pega essas roupas, conta e amarra. Seria uma extensão de um 

serviço doméstico. Você vê que não é uma coisa imposta, é imposta, mas não é, a 

criança compreende e vai lá e ajuda (Pedro, 35 anos, proprietário). 

 

Quanto ao perfil das costureiras domiciliares contratadas pelos/as proprietários/as 

fabricantes, este coaduna com o perfil retratado nas pesquisas sobre trabalho a domicílio: 

mulheres casadas ou chefes de família, com filhos pequenos, que enfrentam dificuldades de 

acesso a empregos estáveis, sobretudo a partir de certa idade (AMORIM, 2003; NUNES; 

CAMPOS, 2006; VILASBOAS, 2015).  

 

Pesquisadora: Como são essas costureiras que trabalham sozinhas? 

Entrevistado: São donas de casa que querem ter o próprio salário. Então elas são 

mães de família que sustentam filhos, 90% são mães de família, geralmente, é 

separada e tem que sustentar os filhos e encontrou na costura uma forma de trabalhar 

(...) (Daniel, 20 anos, empregado).  

 

Apenas dois entrevistados contratam facção que utiliza o trabalho de mais de uma 

costureira. Dentre eles está Gabriel (27 anos, proprietário), que terceiriza para uma facção 

onde trabalham cerca de 10 costureiras. Segundo ele: “as costureiras têm o local certo delas 

nas máquinas, onde elas fazem a costura”. Tal configuração advém do modelo fordista de 

organizar o trabalho em linha, e do princípio da divisão do trabalho, no qual cada um cuida de 

uma etapa do processo produtivo.  

Para a maioria dos/as proprietários/as fabricantes o motivo de terceirizar é a redução 

de custo e para outros/as é não ter funcionário/a fixo/a, diminuir o serviço. 

 

Pesquisadora: Qual o motivo de você terceirizar? 

Entrevistada: Custo. Eu descobri que o custo abaixa. Por mais que você paga mais 

caro, no final você tem mais trabalho em abrir uma fábrica. É muita coisa, você tem 

que assinar carteira de todos, tem que pagar imposto para todos, então é custo (...). 
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(Marta, 33 anos, proprietária). 

 

Entrevistada: Eu acho que a confecção toma muito tempo da gente. A gente quer 

fazer outra coisa e ai não tem tempo para nada. Melhor a gente mandar fazer. Se a 

gente colocar costureira na casa da gente tem que assinar carteira e ter aquele 

vínculo, ai levando na costureira não tem aquele vínculo, se a gente gostou a gente 

vai lá e paga senão a gente desiste e arruma outra costureira, não tem vínculo de 

nada. O vínculo é só pegar e pagar (Madalena, 41 anos, proprietária). 

 

A quantidade de peças fabricadas mensalmente varia conforme o volume de vendas 

nos estabelecimentos. Naqueles com menor volume a quantidade varia entre 400 a 800 peças; 

nos de maior volume varia de 2.000 a 3.000 peças. O tempo para a fabricação é de no máximo 

uma semana e funciona da seguinte forma: o/a proprietário/a fabricante compra a matéria-

prima, realiza sua parte na produção e leva para o terceirizado fazer a parte dele. O pagamento 

dos terceirizados é semanal, após a entrega das peças.   

 

Pesquisadora: Como é o processo de produção com os terceirizados? 

Entrevistado: Funciona assim: a gente leva (a mercadoria) na segunda e a 

costureira tem uma semana para produzir. Na segunda seguinte ela entrega e a gente 

leva os materiais de novo, ela passa a semana produzindo (Daniel, 20 anos, 

empregado). 

 

Pesquisadora: Qual é o período de pagamento? 

Entrevistada: Semanal. (...) Na hora que eu vou deixar as peças cortadas eu já pago 

aquelas que eu peguei. 

Pesquisadora: Se tiver algum defeito na roupa você paga? 

Entrevistada: Não pago. Só na hora que elas consertam. 

Pesquisadora: É uma forma de controle? 

Entrevistada: Controle, se não elas vão só soltando, quando você vê está com a 

mercadoria toda perdida (Eva, 48 anos, proprietária).  

 

O pagamento após a entrega das peças é utilizado como estratégia de controle da 

qualidade dos produtos, que é feita na facção do/a proprietário/a ou no seu estabelecimento de 

venda. Eva (48 anos, proprietária) explicita como controla a qualidade dos produtos: 

 

Entrevistada: Meu marido chega na nossa casa com a mercadoria e a gente joga na 

mesa e eu verifico peça por peça. As que estão com defeito eu separo e mando de 

volta para elas (costureiras) consertarem (...) Pago só quando elas consertam.  

Pesquisadora: Você confere peça por peça? 

Entrevistada: Geralmente sim. Porque a gente tem que ver se está faltando algum 

botão, alguma alcinha arrebentada e alguma outra coisa. Tem que conferir para 

colocar as etiquetas também, ai tem que conferir peça por peça (Eva, 48 anos, 

proprietária). 

 

Nota-se assim que o pagamento fica condicionado à aceitação das peças pelo/a 

proprietário/a contratante; se as peças estiverem dentro da qualidade exigida, ele/a paga a 

encomenda, caso contrário, ele/a entrega as peças novamente e recolhe na semana seguinte; o 

pagamento fica pendente até a entrega das peças dentro da qualidade requerida.  
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Outra exigência do/a proprietário/a em relação ao contratante refere-se ao 

cumprimento do prazo de entrega das peças, que como já foi exposto, é de uma semana. O 

prazo tem que ser rigorosamente cumprido por parte dos terceirizados; caso isso não aconteça, 

estes correm o risco de perder as encomendas. Gabriel (27 anos, proprietário) descreve o 

acordo entre ele e os terceirizados: “Elas combinam o dia de entregar e a gente exige naquele 

dia”.  

Destarte, o trabalho dos terceirizados é subordinado em vários aspectos: qualidade, 

prazo estipulado, pagamento. No que concerne ao tempo, é importante destacar que é ele 

quem vai determinar o ritmo de trabalho dos terceirizados, o qual pode levá-los à sobrecarga e 

ao adoecimento. Essas características somadas à informalidade nas relações de trabalho 

configuram a precariedade nesse tipo de trabalho.  

Segundo os/as proprietários/as fabricantes, os meses de maior produção são outubro, 

novembro e dezembro. Estes mesmos meses também foram descritos como os de maior 

volume de vendas. Nesse sentido, buscou-se identificar a forma que os/as proprietários/as 

utilizam para equilibrar a produção e a as vendas. A maioria respondeu que é através da 

contratação de mais (novas) costureiras ou através do aumento do serviço das costureiras já 

existentes.   

Isto significa que a produção é do tipo just in time, ou estoque zero no modelo 

toyotista (GOUNET, 1999). Tal sistema leva a uma carga de trabalho maior em certos 

períodos do ano e uma carga de trabalho reduzida em outros, caracterizando a sazonalidade da 

produção no segmento.  

Apenas dois proprietários fabricam uma quantidade excedente por mês, aumentando o 

volume de estoque gradativamente para o período de pico nas vendas. 

 

Pesquisadora: Como você faz para ter produção suficiente para o período de pico 

nas vendas? 

Entrevistado: Então, a gente mantém um ritmo desde o início do ano com um nível 

de produção que vai dando a possibilidade de aumentar o número de estoque para o 

final do ano. Mas, dependendo do mercado, quando chega perto do final do ano a 

gente acelera mais o ritmo. È esse formato que a gente trabalha (Paulo, 42 anos, 

proprietário). 

 

Entrevistado: Eu me antecipo, eu começo a fabricar uma quantidade maior de 

mercadoria e vou estocando para que no final do ano eu não precise ter que fabricar. 

Então eu não preciso sair da loja. Venho eu e a minha esposa. Ficamos nós dois na 

loja. Normalmente eu não gosto de contratar ninguém, mesmo porque eu temo que a 

pessoa não faça aquilo que eu quero que faça. Às vezes você vai conversar com o 

funcionário e ele acha ruim e te leva na justiça. Não aceita suas exigências, ainda 

que trabalhe para você. Então para evitar transtorno e dor de cabeça, a gente não tem 

funcionário (João, 29 anos, proprietário).  
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Com relação à marca própria, apenas dois proprietários, um homem e uma mulher 

afirmaram que têm e que esta é patenteada. Seus estabelecimentos são no formato de “loja”, 

são bem estruturados, com bom nível de estoque e uma grande carteira de clientes.  

 

Pesquisadora: Você tem marca própria? 

Entrevistada: Marca própria patenteada, registrada. Minha loja tem tudo 

patenteada, confecção, vestuário, acessório, sapato, bolsa, tudo (Marta, 33 anos, 

proprietária).  

 

Entrevistado: Sim, a loja tem marca própria (Paulo, 42 anos, proprietário).  

 

Segundo os/as proprietários/as fabricantes, o uso de tecnologia na atividade de 

produção é bastante reduzido. Em geral, consiste em uma mesa grande para o corte, tesoura 

manual, máquina de corte e carrinho. Essa informação coaduna com a literatura que aponta 

um baixo uso de tecnologia no setor, sendo seu uso restrito às etapas de criação e de corte. 

(ABREU, 1986; LEITE, 2004; NUNES; CAMPOS, 2006). 

 

Pesquisadora: Quais são as máquinas e equipamentos que você utiliza na 

produção? 

Entrevistada: Eu corto o piloto na mão, o restante é tudo na máquina. São três 

máquinas de corte e uma mesa grande de corte (Marta, 33 anos, proprietária). 

 

Entrevistado: Tenho uma máquina de corte, a mesa que eu enfesto e os tecidos e 

só, não precisa de muito maquinário não (João, 29 anos, proprietário).  

 

Quanto ao local de fabricação, 79,7% dos/as proprietários/as responderam que é uma 

facção instalada dentro da própria casa. Apenas uma minoria, 2,1% declarou que o local da 

produção era independente da casa. Dentre os/as proprietários/as entrevistados/as, apenas 

dois, um homem e uma mulher realizam a produção fora do espaço da casa. 

 

Pesquisadora: Onde você realiza sua produção?  

Entrevistado: Em casa a gente tem um galpão, lá a gente estoca os tecidos e corta 

as peças (Paulo, 42 anos, proprietário). 

 

Entrevistada: Eu tenho uma central de corte aqui na 44, na parte de cima de uma 

galeria. É onde eu faço a minha produção. Lá a gente corta e distribui para as 

faccionistas (Marta, 33 anos, proprietária). 

 

Perguntados sobre o município ou bairro onde está instalada a fabricação, os/as 

proprietários/as fabricantes citaram: Goiânia (Coimbra; Crimeia Leste; Cidade Jardim; Bairro 

Goiá; Setor Bueno; Setor Campinas; Setor Central; Jardim Guanabara; João Braz; Novo 

Horizonte; Novo Mundo; Setor Sul; Setor Urias Magalhães.), Aparecida de Goiânia, Senador 

Canedo, Trindade, Goianira. 

Os/as proprietários/as que não fabricam suas próprias mercadorias também foram 
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investigados/as, representando 20%. A compra dos produtos acabados é realizada em lojas 

atacadistas de outros estados (São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais). Geralmente, os/as 

proprietários/as optam por mercadorias com estilos diferenciados, como roupas de linha, 

moda indiana, roupa importada, dentre outros. A diferenciação é para não ter uma 

concorrência direta com aqueles que fabricam a baixo custo.    

Cabe destacar que a maioria dos/as proprietários/as que apenas revendem produziu 

suas mercadorias por muito tempo. Segundo eles/as, as razões para deixarem de produzir são: 

a) A necessidade de permanência fixa ou constante nos locais de comercialização; b) A 

dificuldade de lidar com os terceirizados (costureiras); c) O custo de produção; d) O controle 

de qualidade do produto.  

A frequência de compras nesses estabelecimentos varia conforme as vendas, podendo 

ser quinzenal ou mensal. Duas proprietárias revendedoras de roupas importadas relataram que 

viajam a São Paulo de ônibus, no tipo “bate-volta”, ou seja, chega e volta no mesmo dia. A 

viagem geralmente é realizada nos dias em que os estabelecimentos estão fechados. As 

compras são realizadas no atacado, com exigência de CNPJ. O pagamento é a vista.  

Questionada sobre a vantagem de trabalhar com o produto importado uma das 

proprietárias responde que: 

 

Entrevistada: O preço e a qualidade do produto são bem melhor do que o de 

fabricação própria. Uma peça da China custa em torno de 15,00, se for para a gente 

fabricar vai sair por 20,00. Sai mais caro, não compensa por causa da mão de obra 

daqui, tudo é mais caro (Ana, 50 anos, proprietária).  

 

Ao analisar o diferencial do produto importado com o produto nacional, Ana (50 anos, 

proprietária) esclarece que Goiânia fabrica muito em malha, e que o produto importado é em 

tecido, por isso tem maior valor agregado.  

 

Pesquisadora: Qual a diferença do produto importado? 

Entrevistada: Está no tecido e no acabamento. Eu vendo tecido, o pessoal daqui 

vende malha. Eu vendo mais em tecido, viscose, crepe, guipir. Não que as roupas 

daqui sejam inferiores. São roupas boas também, só que a malha é mais barata, mais 

fácil de fazer, essas coisas. Quanto ao acabamento, os chineses tem muita 

criatividade com os detalhes das roupas. Se a gente mandar fazer certos detalhes que 

vem nas roupas chinesas, sairia muito caro aqui, não compensa. As roupas chinesas 

além de ser mais barata, o tecido é melhor e os detalhes são mais bonitos  (Ana, 50 

anos, proprietária). 

 

4.3.2 Principais atividades desenvolvidas pelos/as trabalhadores/as na comercialização 

 

Quanto à atividade de comercialização ou vendas, esta é realizada nos pequenos 
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estabelecimentos comerciais da região126. As vendas são predominantemente no atacado, 

embora muitos estabelecimentos vendam também no varejo (no varejo o preço é superior ao 

preço do atacado).  

O porte dos estabelecimentos é predominantemente de microempresa, tal como 

evidenciado na literatura para o segmento. A maioria dos estabelecimentos funciona de quarta 

a domingo. Entretanto, existe um esforço dos proprietários dos centros de compras locais para 

que as “lojas” funcionem de terça a domingo. Os/as proprietários/as resistem a essa 

imposição, uma vez que precisam realizar as atividades de produção, a maioria nos dias que 

os estabelecimentos estão fechados. Os dias da semana com maior fluxo de compradores são 

os dias de quinta, sexta e sábado.  

As regras gerais de funcionamento do espaço de trabalho são determinadas pelo 

proprietário ou gestor do centro de compras. Ao/a proprietário/a do estabelecimento cabe 

apenas as regras internas do negócio; aos/as empregados/as, o cumprimento das regras gerais 

do centro de compras e do estabelecimento, como mostra o discurso a seguir: 

 

Entrevistada: Bom, as regras da loja é que o preço de atacado é um e o preço de 

varejo é outro. Não pode fazer trocas, chegar sempre no horário e sair no horário. 

Não ficar fechando a loja para sair. Não ficar mexendo no celular, a não ser que seja 

por algum motivo de trabalho, essas coisas (Rute, 31 anos, empregada).  

 

A Tabela 22 indica o quantitativo de proprietários/as que contratam empregados/as, 

40%, um percentual bastante significativo pela configuração do comércio de confecção na 

região, composto de pequenos estabelecimentos, a maioria de base familiar.  

 

Tabela 22 - Estabelecimentos com empregados/as no setor de confecção – Região da Rua 

44, Goiânia-GO – 2016 

Empregados Frequência Percentual 

Não 48 60,0 

Sim 32 40,0 

Total 80 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os/as proprietários/as dos estabelecimentos. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

O número de empregados/as por estabelecimento normalmente é um; alguns 

estabelecimentos empregam dois. Contudo, ao questionar os/as proprietários/as se os/as 

empregados/as eram registrados/as, a maioria respondeu que não tinham empregados/as, ou 

não responderam à pergunta. Não responder a esse tipo de pergunta é uma estratégia para 

                                                           
126 Alguns/as proprietários/as vendem também em feiras de Goiânia e Brasília. 
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ocultar a informalidade nas relações de trabalho.  

Dentre os/as proprietários/as que não têm empregados/as, alguns/as contam com 

ajudantes para a realização do trabalho.  Os ajudantes geralmente são pessoas que fazem parte 

da rede de parentescos, como pais, cônjuge (marido-esposa), filho/a e parentes. A utilização 

dessa rede constitui uma das características dos pequenos negócios, sobretudo no setor de 

confecção.  

 

Pesquisadora: Você tem empregado? 

Entrevistada: Não. Só eu e o meu marido. A gente não tem condição de pagar 

empregado, porque a gente começou do nada. Então ainda não tenho, a gente 

adquiriu casa, a gente morava de aluguel, então a gente ainda não tem empregado 

não (Eva, 48 anos, proprietária).  

 

Quanto à forma de contratação dos/as empregados/as, esta ocorre por meio de 

indicação de amigos/as ou parentes, 47,5%. Apenas para uma minoria ocorre através da 

entrega de currículo. Geralmente os/as empregados/as iniciam no trabalho em regime de 

experiência, após este período, passam para o regime de tempo indeterminado, com carteira 

assinada. Contudo, é muito comum o/a contratado/a iniciar e permanecer na atividade sem 

nenhum tipo de contrato, ou seja, sem ter sua carteira de trabalho assinada, caracterizando a 

precarização do trabalho na região. 

Raquel (22 anos, empregada) confirma a importância das redes de sociabilidade 

primária (parentes e amigos) e a permanência da cultura de “indicar” pessoas para o trabalho.   

 

Pesquisadora: Como você iniciou na atividade de vendas? 

Entrevistada: Eu iniciei na atividade de vendas por indicação. Eu tinha saído de um 

serviço, recebi o seguro desemprego e estava precisando trabalhar. Gosto muito de 

vendas e de interagir com as pessoas. Eu pedi para uma amiga minha que trabalhava 

na 44 para me indicar. Comecei a trabalhar numa galeria, trabalhei lá por dois 

meses, aí fui dispensada. Passei por um teste para poder trabalhar numa loja de um 

shopping, não deu certo. Aí no meio do ano passado eu consegui trabalhar aqui neste 

estabelecimento (Raquel, 22 anos, empregada). 

 

Embora na prática tenha sido evidenciado que os/as proprietários/as não exigem 

cursos ou qualificação para a contratação, eles/as elegem alguns requisitos para o 

preenchimento da vaga: 41,3% deles/as averiguam a escolaridade e a experiência do/a 

candidato/a; 35,0%, a aparência e a linguagem; 26,3%, o grau de parentesco e a procedência; 

16,3%, cursos.  

Com relação ao atributo de aparência, tal como já observado por Marineide Silva 

(2009), o ramo do comércio e serviço é um nicho de mercado onde aparência e jovialidade 

constituem importantes requisitos de contratação, o que acaba limitando e/ou excluindo 
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negros no acesso às vagas. Talita (26 anos, empregada, negra) relata que já foi vítima de 

discriminação relacionada à aparência.   

 

Pesquisadora: Eu observei que aqui na 44 a gente quase não vê mulheres negras 

como vendedoras, você conhece mais colegas de trabalho que também são negras ou 

você percebe que o setor quase não emprega mulheres negras.  

Entrevistada: Eu conheço uma, mas é muito raro ver mesmo, é mais mulher com 

aparência, altura, eles olham tudo isso mesmo.  

Pesquisadora: Você nota que existe algum tipo de discriminação? 

Entrevistada: Eu acho que sim porque eu já passei por isso. Meu ex-patrão falava 

que eu era baixa, não tinha postura. Eu acho que a pessoa não precisa ter postura, 

não precisa ter aparência, precisa só ter bom atendimento e saber conversar e lidar 

com o cliente. Mas eu acho que aparência não julga muito não, se a pessoa for boa 

(Talita, 26 anos, empregada).  

 

Sobre o tempo de trabalho dos/as empregados/as nos estabelecimentos, os/as 

proprietários/as responderam que o tempo médio é de mais de seis anos, 46,9%; três anos, 

31,2%. Contudo, esses dados contrapõem os resultados encontrados para o tempo de carteira 

de trabalho assinada dos/as empregados/as demostrado mais à frente.   

Um evento que chamou a atenção na pesquisa de campo foi a rotatividade dos/as 

trabalhadores/as nos estabelecimentos. Na entrega dos questionários, por várias vezes houve a 

necessidade de entregar outro por motivo de troca do/a empregado/a. Os motivos que ensejam 

tal situação merece uma maior atenção e poderá ser motivo para outras pesquisas.   

Foi possível perceber também que é grande o número de estabelecimentos que fecham 

suas portas ou são vendidos. Jane127 (53 anos, proprietária) conta que com a crise no país, 

muitos/as proprietários/as estão fechando ou reduzindo os pontos na região; outros estão 

retornando para o trabalho nas feiras para complementar a renda do negócio próprio. Ainda 

segundo ela, as mercadorias tiveram que ter redução nos preços, mas sem baixar a qualidade, 

tendo como resultado, menores lucros.  

Em época de pico na atividade de vendas (outubro, novembro e dezembro), o aumento 

da força de trabalho para a maioria dos/as proprietários/as se dá através de contratação de 

diarista, 50,6%. Alguns/as proprietários/as recorrem também a ajudantes familiares.   

 

Pesquisadora: Em época de pico nas vendas, como você faz para aumentar sua 

força de trabalho? 

Entrevistada: Eu contrato diarista. Eu sempre fico nas vendas, ajudando as 

“meninas” e quando eu preciso eu chamo diarista (Marta, 33 anos, proprietária).  

 

Entrevistado: Vem alguém da família. Sempre alguém da família (Paulo, 42 anos, 

proprietário). 

 

                                                           
127 Informação obtida através de conversa informal anotada no diário de campo no dia 20 de outubro de 2016, 

num dos centros de compras da região investigada.  
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A principal tarefa dos/as trabalhadores/as nos estabelecimentos é realizar as vendas 

dos artigos do vestuário. O processo de vendas tal como já mencionado, envolve as seguintes 

etapas: a) Procura e avaliação dos clientes; b) Abordagem; c) Apresentação do produto; d) 

Fechamento da venda; e) Pós-venda (LAS CASAS, 2008).  Todavia, no cotidiano de trabalho 

os/as trabalhadores/as simplificam esse processo em: a) Abordagem ao cliente; b) 

Apresentação do produto; c) Fechamento da venda.  

Como vendedores/as, os/as trabalhadores/as (proprietários/as ou empregados/as) dos 

estabelecimentos utilizam de diversas estratégias e/ou práticas para abordar o cliente, tanto 

antigas quanto novas. As estratégias mais antigas têm origem no aprendizado do ofício de 

feirante, tendo na oralidade a principal forma de atrair e de se aproximar do cliente (LOPES, 

2008). 

Geralmente, o/a trabalhador/a fica sentado ou de pé em frente ao estabelecimento, 

quando o cliente passa, eles/as o “chamam”, utilizando frases como: “vamos entrar cliente, 

mercadoria boa e barata”. Essa forma de atrair o cliente é mais utilizada em banca, box e 

“lojas” de frente para a rua. Madalena relata como faz para atrair o cliente:  

 

Entrevistada: O cliente vai passando e eu falo: e aí, vamos dar uma olhadinha nas 

blusinhas, nos vestidinhos Eu sempre chamo os clientes para dar uma olhadinha sem 

compromisso. Aí a pessoa acaba levando (Madalena, 41 anos, proprietária). 

 

Nos estabelecimentos do tipo “loja”, com melhor estrutura física e com um volume 

maior de mercadoria, essa forma de chamar o cliente é pouco utilizada. Esses 

estabelecimentos utilizam estratégias mais modernas, como a entrega de folhetos, exposição 

das roupas em manequins, layout e organização da vitrine, iluminação, envio de fotos das 

mercadorias para os clientes via Whatsapp, sites próprios, Instagram.  

 

Pesquisadora: O que você faz para atrair o cliente? 

Entrevistada: Tudo. Uso Youtube, Whatsapp e Instagram, blogueiras e conhecidos, 

eu tenho muitos conhecidos graças a Deus (Marta, 33 anos, proprietária).  

 

Entrevistada: A internet é o meio mais rápido. A gente tem Instagram, Facebook e 

Whatsapp, através deles a gente publica e adiciona as pessoas para comprar. As 

pessoas chamam no Whatsapp, a gente mostra a mercadoria, fala a forma de 

pagamento e a forma de envio da mercadoria. A gente finaliza o pedido se a pessoa 

quiser e envia pelos Correios (Ester, 26 anos, empregada).  

 

Homens e mulheres têm comportamentos distintos na forma de abordar o cliente. 

Geralmente os homens são mais discretos, esperam o cliente olhar as roupas na vitrine e 

manifestar interesse. Diferentemente das mulheres, os homens utilizam pouco os recursos 

tecnológicos de apoio à venda. 
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Pesquisadora: Como é seu processo de abordagem ao cliente? 

Entrevistado: Eu não costumo abordar as pessoas andando. Não acho interessante 

essa forma de abordagem, você ir lá e puxar o cliente. Eu vejo que a pessoa gostou 

da peça eu vou lá fora e começo a puxar assunto. Não vou chegando e falando o 

valor das peças. Eu falo: gostou da peça? Bonita ne? Vou puxando assunto. O 

cliente vai gostando e acaba entrando e levando 200 peças. A loja é atacadista, o 

cliente compra muito. Então funciona assim, eu tento chegar mais como amigo, não 

sou de chegar oferecendo o produto não (Daniel, 20 anos, empregado).  

 

Entrevistado: O cliente chega aqui e eu pergunto o nome dele; traço o perfil dele, o 

que ele gosta: camisa lisa, estampada, com detalhes; mostro as camisas para ele e 

tento fechar a venda (Lucas, 19 anos, empregado). 

 

Além do uso estratégias e de ferramentas de comunicação para atrair o cliente e 

incrementar as vendas, os/as trabalhadores/as utiliza-se também o correio e o ônibus para 

fazer a logística de entrega. Tudo isso para facilitar as vendas, sobretudo as vendas à 

distância. O relato de Raquel (22 anos, empregada) expressa como funciona as vendas:   

 

Entrevistada: A gente vende mais pela internet aqui. (...). A gente também envia 

para o local que a pessoa quer ou a pessoa marca para poder vir e a gente mostra 

para ela (...). Busco os clientes pelo Whatsapp, mando as novidades, tem uns que 

pede eu separo e depois vou lá no Correios e mando. Alguns pedem para mandar 

pelo ônibus, eu mando também (Raquel, 22 anos, empregada).  

 

Embora as vendas sejam influenciadas pelas estratégias e tecnologias expostas, outros 

elementos são importantes, tais como: o preço da mercadoria, a qualidade do produto, o 

produto estar na moda e/ou estar na mídia.   

Sobre o cumprimento de metas de vendas, poucos/as empregados/as relataram esse 

tipo de exigência. Entre os/as que têm que cumprir, houve casos em que o não cumprimento 

da meta retira do/a trabalhador/a o direito à comissão da venda realizada no mês, com direito 

apenas ao salário fixo; bem como de casos em que o não cumprimento da meta não enseja 

nenhum tipo de penalidade.  

 

Pesquisadora: Você cobra meta de vendas?  

Entrevistada: Lógico que cobro. Cobro e dou premiação se bater. Todo funcionário 

de vendas é movido a vendas, se você não motiva o seu vendedor a vender, ele não 

vai vender, ele vai acomodar, tá fixo o salário. Você tem que pôr metas, super metas 

cota e super cota. Nesses valores ele vai correndo atrás do que ele quer, do que ele 

precisa, ele acaba vendendo e se esforçando para atingir os objetivos dele (...). Tem 

que ter motivação, eu sou muito boa, eu motivo muito, eu dou valor em dinheiro, eu 

dou em presente, eu dou tudo, o tempo inteiro eu faço tudo para elas. Tem que ter 

motivação, sem motivação não tem como vender, é impossível.  

Pesquisadora: Se não cumprir meta tem alguma penalidade? 

Entrevistada: Não. Elas ficam tristes mesmo assim ainda ajudo, falo que vai 

melhorar no próximo mês, é assim que funciona (Marta, 33 anos, proprietária). 

Pesquisadora: Quais são as regras do seu trabalho? 

Entrevistada: Cumprir meu horário e bater meta de venda. Tenho que vender no 

mínimo cinco mil por semana. A gente vendendo esse valor a gente ganha comissão. 

É isso (Ester, 26 anos, empregada).  
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Foi investigado também se os/as proprietários/as cobram dos/as empregados/as peças 

danificadas no processo de venda: 90,6% dos/as empregados/as responderam que não.   

O controle sobre os/as empregados/as geralmente incide sobre o tempo de trabalho, 

que deve ser totalmente voltado para o atendimento, não devendo realizar outras atividades no 

horário que estiverem trabalhando, bem como de não ficar conversando com outras pessoas 

que não sejam os clientes. Esse controle foi evidenciado na pesquisa de campo, no qual 

alguns/as trabalhadores/as se recusaram a responder o questionário alegando que o “patrão 

não ia gostar”; outros/as responderam que “era proibido conversar com outras pessoas que 

não fosse o cliente”. 

Quanto à autoridade do “patrão” sobre o/a empregado/a, esta foi vivenciada por mim, 

como pesquisadora: uma empregada estava respondendo o questionário e a proprietária do 

estabelecimento chegou e a impediu de continuar. Ela foi extremamente autoritária e 

agressiva na sua fala. Houve, assim, um grande constrangimento entre as pessoas presentes e 

uma situação de humilhação para a empregada.  

Entretanto, a subordinação atinge não só os/as empregados/as, mas também os/as 

proprietários/as, pois da mesma forma que os primeiros têm que acatar as normas internas do 

estabelecimento, os segundos têm que acatar as normas gerais de funcionamento do local em 

que estão instalados, seja uma galeria, um camelódromo ou shopping popular.   

Os estabelecimentos mais estruturados utilizam tecnologias de comunicação, tais 

como Whatsapp, sites próprios, Instagram; os que sofrem limitações de capital, infraestrutura 

e de conhecimento tecnológico utilizam apenas o Whatsapp.  

No tocante ao uso de tecnologia empresarial, são raros os estabelecimentos que 

contam com computador, programa de gerenciamento e impressora fiscal. Uma possível 

explicação para essa situação é a informalidade, já que a maioria dos estabelecimentos não 

tem registro da atividade econômica, o que os/as levam a não registrarem suas operações 

financeiras e contábeis, visando não produzir provas contra eles/as próprios/as em caso de 

fiscalização. Praticamente todos utilizam a máquina de cartão de crédito.  

O uso de ferramentas gerenciais é mais usual pelos/as proprietários/as de negócios 

formais e mais estruturados, física e financeiramente, com grande volume de produção e 

vendas a nível nacional, a exemplo de Marta (33 anos, proprietária). 

 

Pesquisadora: Você faz controle gerencial de sua loja, como venda, estoque, 

balanço? 

Entrevistada: Tenho um sistema que engloba tudo isso para mim: entrada, saída, 
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nota fiscal, quantas mercadorias tem de cada peça. Tudo tem no sistema: todas as 

peças que entra na loja, todas que sai da loja, os tecidos que eu compro de fora, 

quantos rolos chegam (...). Eu confiro tudo, tudo, tudo (Marta, 33 anos, 

proprietária).  

 

No que tange à representação da posição de classe dos clientes, 66,2% dos/as 

informantes identificaram-se como classe B, e 18,0% como classe C, que juntos, 

correspondem a 84,2% do total. A maioria dos clientes é do sexo feminino, 82,9%. Os/as 

clientes dos estabelecimentos são revendedores/as de empresas do comércio varejista e 

sacoleiras. Quanto à proveniência dos clientes, estes são de várias regiões do país (Mato 

Grosso, São Paulo, Pará, Maranhão, Tocantins, Espírito Santo, Acre, Rondônia, Distrito 

Federal).   

Em relação ao apoio para incentivar as vendas, 72,5% dos/as proprietários/as 

indicaram que o centro de compras é o principal agente que promove ações visando fortalecer 

as vendas; em seguida, o SEBRAE, 16,2%. 

Sobre a propriedade de outros estabelecimentos de vendas, a Tabela 23 indica que 

42,5% dos/as proprietários/as possuem outros estabelecimentos (banca, box ou “loja” de 

confecção) além do que integra esta pesquisa.  

 

Tabela 23 - Propriedade de outros estabelecimentos de venda no setor de confecção – 

Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Propriedade Frequência Percentual 

Não 46 57,5 

Sim 34 42,5 

Total 80 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os/as proprietários/as dos estabelecimentos. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Dentre o total de proprietários/as que responderam sim, 64,7% declaram possuir dois; 

26,5% possuem três; 5,9% possuem quatro; 2,9% possuem cinco pontos/estabelecimentos. 

Sobre a localização dos estabelecimentos, 41,2% responderam que é na própria região da Rua 

44; 32,4% no mesmo centro de compras; 17,6% em outro local de Goiânia (Feira da Lua, 

Feira Hippie, Setor Campinas e Setor Eldorado); 8,8% em outro município/estado (Distrito 

Federal, Maranhão e Pará).  

O acúmulo de pontos ou estabelecimentos de vendas por parte dos/as proprietários/as 

pode ser parcialmente explicado pelo fato de: a) Muitos deles/as foram ou ainda são feirantes 

(mesmo com estabelecimento fixo em centros comerciais) e como tal, distribuem seu trabalho 
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em diversos espaços de vendas; b) Outros são comerciantes do ramo de confecção, que viram 

na região a oportunidade de expandir seus negócios; c) O funcionamento do negócio na região 

(quatro dias por semana) facilita empreendedores de outros segmentos a diversificarem seus 

negócios, abrindo uma loja de vestuário na região. 

A discussão realizada até aqui deixa claro que o trabalho no Polo de confecção da 

região da Rua 44 é diferenciado dos outros locais considerados polos de moda da capital, a 

exemplo do Polo da Fama128. A diferença abrange, sobretudo, o formato dos estabelecimentos 

e os dias de funcionamento. Tal configuração impacta as condições de trabalho, discutidas a 

seguir.  

 

4.3.3  Condições de trabalho: precariedade ofuscada pelo dinamismo da atividade  

 

Buscou-se investigar entre os/as trabalhadores/as os dias trabalhados. Os dias de 

funcionamento do Polo variam de terça a domingo, mas a maioria dos/as trabalhadores/as 

trabalha apenas de quarta a sábado. Durante os dias em que os estabelecimentos estão 

fechados, os/as empregados/as ficam dispensados do trabalho, já os/as proprietários/as se 

dedicam ao trabalho na produção, alguns participam de feiras. 

A Tabela 24 indica que a maioria dos/as trabalhadores/as trabalham de 3 a 4 dias por 

semana, 52,5%; em seguida, os/as que trabalham de 5 a 6 dias por semana, 40,8%. Tal 

resultado está de acordo com os dias de funcionamento dos estabelecimentos, tal como 

explicitado acima. 

 

Tabela 24 - Dias trabalhados por semana no setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Quantidade de dias trabalhados Frequência Percentual 

De 1 a 2 dias 5 2,2 

De 3 a 4 dias 126 52,5 

De 5 a 6 dias 98 40,8 

7 dias  11 4,5 

Total 240 100,0 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Em relação à jornada de trabalho diário dos/as trabalhadores/as nos estabelecimentos, 

esta é de 10 horas por dia: das 8h às 18h. Todavia, como os dias trabalhados não abrangem 

                                                           
128 O bairro Fama, também conhecido como bairro Centro Oeste, é um bairro da região central de Goiânia.  
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todos os dias úteis da semana, uma análise do número de horas semanais se faz necessária.  

A Tabela 25 indica as horas semanais de trabalho segundo o sexo. As mulheres são 

maioria na faixa de horas de 21 a 44 horas semanais, 61,40%; os homens também prevalecem 

nessa faixa de horas, 48,0%. Esse resultado está em consonância com o número de dias de 

funcionamento do Polo, que geralmente corresponde a quatro dias com jornada de 10 horas.  

 

Tabela 25 - Horas semanais segundo o sexo no setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Jornada de trabalho 

Sexo 
Totais 

Masculino Feminino 

N % N % N % 

Até 20 horas 3 12,0 10 4,7 13 5,4 

De 21 a 44 horas 12 48,0 132 61,4 144 60,0 

De 45 a 60 horas 8 32,0 51 23,7 59 24,6 

Acima de 61 horas 2 8,0 5 2,3 7 2,9 

Não respondeu 0 0,0 17 7,9 17 7,1 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Nota: O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e “N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Cruzando a jornada de trabalho semanal por posição na ocupação e sexo, constata-se 

que os/as trabalhadores/as na posição de empregados/as se concentram nas faixas de horas de 

21 a 44 horas, elas representando 70,4% e eles 85,7%. Os/as proprietários/as também se 

concentram nesta mesma faixa de horas, as mulheres somando 43,8%; os homens 38,9% 

(Tabela 26).  

A concentração dos/as trabalhadores/as nessa faixa de horas se justifica pelo fato de a 

maioria dos estabelecimentos funcionarem apenas quatro dias por semana, das 8h às 18h. Essa 

norma faz com que as horas trabalhadas sejam praticamente iguais para todos/as os/as 

trabalhadores/as, independente de posição na ocupação.  

Embora a maioria dos/as empregados/as não faz hora extra, quando ultrapassam a 

carga horária semanal, a forma de ressarcimento é através de compensação de horas, 73,1%; e 

de pagamento de horas extras, 26,9%. Percebe-se, assim, que os/as proprietários/as 

empregadores/as utilizam o banco de horas, que permite que os/as trabalhadores/as trabalhem 

mais ou menos horas em um período, compensando as horas em outro, o que na prática 

significa utilizar a força de trabalho conforme a necessidade.  

Cabe apontar que nas observações em campo foi possível notar que os proprietários 

homens não ficam o tempo todo no estabelecimento, uma vez que muitos preferem contratar 
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uma empregada mulher para realizar as vendas, o que lhes possibilita mais tempo para realizar 

outras atividades. Dessa forma, além dos homens se apropriarem de posições de maior nível 

hierárquico e de funções de maior prestígio no segmento, eles preferem contratar mulheres, 

sobretudo as mais jovens, para realizar as funções menos valorizadas e de menor 

remuneração. 

 

Tabela 26 - Horas semanais segundo posição e sexo no setor de confecção – Região da 

Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Jornada de 

trabalho 

Posição na ocupação 

Totais Proprietário/a Empregado/a 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

N % N % N % N % N % 

Até 20 horas 3 16,7 4 5,5 0 0,0 6 4,2 13 5,4 

De 21 a 44 

horas 
7 38,9 32 43,8 6 85,7 100 70,4 133 55,4 

De 45 a 60 

horas 
6 33,3 18 24,7 1 14,3 33 23,2 70 29,2 

Acima de 61 

horas 
2 11,1 5 6,8 0 0,0 0 0,0 7 2,9 

Não 

respondeu 
0 0,0 14 19,2 0 0,0 3 2,1 17 7,1 

Total 18 100,0 73 100,0 7 100,0 142 100,0 240 100,0 

Nota: O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e “N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora 
 

Se a jornada de trabalho nos estabelecimentos comerciais apresenta equilíbrio entre 

os/as trabalhadores/as, em que a maioria se concentra na jornada prevista em lei (44 horas 

semanais), a fabricação no domicílio do/a proprietário/a “não tem hora para começar nem 

para parar”.   

 

Pesquisadora: Quantas horas você trabalha por dia?  

Entrevistado: Eu começo às 8h da manhã. Agora parar de trabalhar depende. Tem 

vez que eu trabalho até meia-noite, tem vez que eu paro às 18h, tem vez que eu paro 

às 10h, varia. Como a gente trabalha para a gente mesmo não tem hora para começar 

e nem para parar. Às vezes eu trabalho um mês corrido de segunda a segunda. Se eu 

ver que tenho um estoque bom de mercadoria eu posso ficar uma semana sem 

fabricar (...).(João, 29 anos, proprietário).  

 

Entrevistada: Trabalho muito. Tem dia que eu começo às 7h da manhã e vou parar 

meia-noite, 01:00 h da manhã, porque eu não tenho um capital de giro bom. Então 

tem que comprar, correr e cortar. Então sai mais trabalhoso para gente que é 

microempreendedor (...). A gente não consegue financiamento para se equilibrar, 

então tudo é na luta. Corre e vai comprar cortar e levar em costureira. Você esquece 

de almoçar, jantar. Então é assim a nossa vida (Eva, 48 anos, proprietária). 
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Para dar conta de tanto trabalho, as mulheres proprietárias estendem a jornada, 

trabalhando no final de semana – domingo. A justificativa é que a elas tem que realizar as 

atividades de produção e logística fora do horário comercial e ainda intercalar o trabalho 

produtivo com o reprodutivo.  O acúmulo de responsabilidade por parte das mulheres faz com 

que elas tenham jornadas aviltantes. 

 

Pesquisadora: No final de semana você realiza alguma atividade do seu trabalho? 

Entrevistada: Trabalho aqui de quarta a sábado, das 8h as 18h. (...) Final de semana 

a gente corta em casa. Quando não está aqui (loja) está em casa cortando e 

trabalhando do mesmo jeito. Trabalha dobrado. Porque às vezes você tem que cortar 

e não dá tempo, sai daqui sábado e no domingo já está cortando. Corto no domingo e 

na segunda (Eva, 48 anos, proprietária). 

 

Entrevistada: Sim, eu trabalho no final de semana também.  No começo de semana 

eu cuido da casa e levo algumas coisas para a costureira. Final de semana eu faço 

feira (Madalena, 41 anos, proprietária). 

 

Entrevistada: Eu trabalho todos os dias. Nem no feriado eu deixo de trabalhar 

porque eu amo o que eu faço. Ontem uma cliente me ligou 11h30minm da noite e 

me perguntou se eu podia atendê-la. Eu falei: posso. Ai ela pediu desculpas pelo 

horário, mas eu falei: não, eu trabalho o tempo inteiro, se tiver cliente para atender 

eu vou atender (Marta, 33 anos, proprietária). 

 

Já os homens relataram que quando entraram na ocupação trabalharam muito nos 

finais de semana, mas agora, com o negócio mais estruturado não trabalham mais, tiram esse 

dia para descansar. 

 

Pesquisadora: No final de semana você realiza alguma atividade do seu trabalho? 

Entrevistado: No domingo não. Sábado tem vez que vou até às 10h da noite. Agora 

domingo não faço nada. Não porque não tenha nada para fazer, mas porque eu não 

faço mesmo, eu tiro para descansar e ficar com a família. Porque acaba que você 

vira escravo do serviço, entendeu? Então você tem que tirar ao menos um dia. Ai o 

dia que eu tiro é o domingo (João, 29 anos, proprietário).  

 

Entrevistado: Então, no início eu trabalhava de domingo a domingo, agora eu 

trabalho de segunda a sábado (Paulo, 42 anos, proprietário).  

 

Pelo relato dos/as proprietários/as fabricantes é possível verificar que a jornada de 

trabalho na produção apresenta desigualdade entre os sexos. As mulheres são as mais 

prejudicas nesse quesito.  

A produção e a comercialização são realizadas na mesma semana – Just in time. Assim, 

os/as proprietários/as fabricantes têm que acelerar o ritmo de trabalho para darem conta das 

duas atividades. Logo, a precariedade das condições de trabalho é grande, sobretudo para as 

mulheres fabricantes, que acumulam as responsabilidades do trabalho remunerado com o 

trabalho não remunerado.  
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Sobre o horário para a refeição, a maioria dos/as trabalhadores/as dos estabelecimentos 

não têm horário para almoço, 50,4%.  Geralmente eles/as buscam a refeição e comem dentro 

do local de trabalho. Essas condições foram exaustivamente presenciadas nas observações em 

campo.  

 

Pesquisadora: Comente sobre seu tempo para almoço e descanso. 

Entrevistado: O que eu posso comentar (risos) não tem. Eu sei que a pergunta é 

capciosa (...). Você não tem, não existe horário fixado, não existe um horário 

reservando, então não tenho hora para almoçar e não tenho local para almoçar, não 

tenho (Pedro, 35 anos, proprietário).  

 

Entrevistada: Eu não tiro horário de almoço, a gente sai e compra o almoço e 

almoça aqui dentro mesmo. A gente não tira horário de almoço, não tem como, 

porque não tem jeito de tirar o horário de almoço (Ana, 50 anos, proprietária).  

 

Entrevistada: Eu como dentro da loja. Eu não tenho minutos, eu almoço no 

cantinho aqui fora, a hora que comeu e jogou a marmita fora já escova os dentes e 

passa o fio dental e já começa tudo de novo (Marta, 33 anos, proprietária).  

 

Entrevistada: Meu horário de almoço é assim, se aqui tiver muito movimentado eu 

almoço aqui dentro da loja. Se eu vejo que não tem movimento nenhum, aí eu fecho 

a loja e vou ter minha hora de almoço. Mas quando eu vejo que o horário de almoço 

está muito movimentado eu não saio de dentro da loja. Almoço aqui mesmo 

(Raquel, 22 anos, empregada).  

 

Tal situação retrata a precariedade das condições de trabalho no segmento investigado: 

os/as trabalhadores/as comem diretamente em marmitas, ou em marmitex, no próprio local de 

trabalho, muitas vezes interrompendo a refeição para atender os clientes.  

Foi verificado também que os/as trabalhadores/as não têm intervalo de descanso. O 

trabalho é realizado de forma ininterrupta, desde a hora em que entram até a hora de ir 

embora, ou seja, das 8h às 18h, como informa o relato a seguir:  

 

Entrevistado: Não tenho descanso, eu almoço aqui mesmo. Fico o dia inteiro na 

porta abordando o cliente, nem tiro tempo para descansar não (Lucas, 19 anos, 

empregado).  

 

Cabe ressaltar que as condições de trabalho aparentemente não incomodam os/as 

trabalhadores/as. Ao que tudo indica, eles/as já se acostumaram com essas condições, não 

percebendo ou se resignando com a precariedade que permeia seu trabalho.  

No que concerne à forma de remuneração, a maioria dos/as empregados/as recebe 

salário fixo mais comissão, 58,8%. Outra parcela menos significativa recebe apenas salário 

fixo, 36,3% (Tabela 27).  
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Tabela 27 - Forma de remuneração no setor de confecção – Região da Rua 44, Goiânia-

GO – 2016 

Forma de remuneração Frequência Percentual 

Fixo 58 36,3 

Comissão 4 2,5 

Fixo e comissão 94 58,8 

Não respondeu 4 2,5 

Total 160 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os/as empregados/as dos estabelecimentos. 
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Tal como já demonstrado, o rendimento dos/as empregados/as varia de 1 até 2 salários 

mínimos.  O período para o recebimento dos salários é, para a maioria, mensal, 72,5%; e para 

16,3% semanal. Entre os/as proprietários/as, as mulheres ganham menos que os homens: eles 

recebem rendimentos acima de 10 salários mínimos; elas recebem acima de 2 até 5 salários 

mínimos.  

Outro elemento que deve ser considerado nas condições de trabalho dos/as 

trabalhadores/as é a instabilidade do rendimento. A sazonalidade nas vendas faz com que em 

alguns meses a venda seja alta e em outros meses seja baixa. Como os/as trabalhadores/as 

subsidiam financeiramente seus lares por meio dos rendimentos auferidos com o trabalho no 

Polo, a instabilidade nos rendimentos instaura um quadro de insegurança financeira entre 

os/as trabalhadores/as, dificultado planos de longo prazo.  

Investigou-se também os benefícios e incentivos (auxílio doença, seguro-acidente, 

hospitalização, incentivo à produção ou venda) que os/as proprietários/as pagam aos/as 

empregados/as. Os/as informantes declararam que pagam apenas um incentivo para estimular 

as vendas, 15,0%. Esse resultado mostra que os/as proprietários/as pagam apenas o que lhes é 

mais vantajoso, não se importando com as necessidades extras dos/as empregados/as.  

Por fim, fez-se uma investigação das condições físicas do local de trabalho com os/as 

trabalhadores/as, com as seguintes opções de respostas: adequada, razoavelmente adequada, 

inadequada. Como os estabelecimentos estão instalados no interior dos centros de compras, a 

análise das condições físicas abrange também os empreendimentos, uma vez que algumas 

áreas são comuns, como iluminação, corredor, banheiros, escada. Nesse sentido, ainda que as 

condições físicas dos estabelecimentos sejam precárias, o empreendimento pode oferecer uma 

estrutura razoável ou boa. Antes de apresentar a avaliação dos/as trabalhadores/as, faz-se uma 

breve descrição da instalação física dos estabelecimentos comerciais.  

O formato dos estabelecimentos é, em sua maioria, do tipo box e “loja”, poucos são no 
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formato de banca. As bancas têm espaço de mais ou menos de 2,0 m² a 2,5 m², são divididas 

entre si por lonas, têm um balcão para atendimento e as roupas são organizadas em prateleiras 

pequenas ou em cabideiros. Os boxes variam de tamanho, podendo ser do mesmo tamanho 

das bancas ou maiores, a diferença entre eles é que os boxes têm paredes e forro no teto.  

Nas bancas e boxes o espaço é muito limitado, não proporcionando condições para que 

o/a trabalhador/a fique confortável. Geralmente tem um tamborete para o/a trabalhador/a 

sentar, porém, o amontoado de roupas no balcão faz com que alguns/as fiquem sentados/as do 

lado de fora, por ser mais espaçoso e arejado. As “lojas” são maiores (5 m² a 10 m²), têm 

paredes, forro no teto, vitrines de vidro e decoradas, iluminação interna e na vitrine . Algumas 

“lojas” têm aspecto de lojas de rua ou de shopping, com boa estrutura e bem organizadas.  

No que se refere ao espaço de trabalho nos estabelecimentos, 47,1% dos/as 

trabalhadores/as avaliaram como adequado. A provável justificativa é que os/as respondentes 

trabalham em espaços do tipo “loja”.   

Independente do formato e da estrutura dos estabelecimentos, não há banheiros, os/as 

clientes e trabalhadores/as têm que utilizar o que é disponibilizado pelo centro de compras. 

Destaca-se também que a maioria dos estabelecimentos não tem água para beber, tendo o/a 

trabalhador/a que comprar, ou pegar nos bebedouros instalados nos corredores dos centros de 

compras.   

Com relação aos banheiros, 39,0% dos/as informantes avaliaram como inadequado. O 

descontentamento se refere ao tamanho, considerados pequenos, e a constante falta de 

produtos de higiene, como sabonete, papel toalha e papel higiênico.  

Quanto à segurança do local de trabalho, 53,3% dos/as interlocutores/as consideraram 

adequados. A ventilação e a luminosidade do local também foram consideradas adequadas, 

52,1% e 74,6% respectivamente.   

Sobre a instalação geral, que abrange os espaços dos corredores, de alimentação, 

estacionamento, limpeza geral e serviços de apoio, 47,5% dos/as trabalhadores/as 

consideraram adequados. Nestes, os itens menos valorizados foi o espaço dos corredores e a 

falta de estacionamento.   

Entre os/as trabalhadores/as entrevistados/as, a maioria também não demonstrou 

evidências perceptíveis de que as condições do ambiente físico do trabalho são inadequadas 

ou precárias, embora alguns/as trabalhadores/as tenham sido mais críticos/as sobre tal 

questão.  

 

Pesquisadora: Descreva o ambiente físico e as instalações de seu local de trabalho. 

O que você acha do local? 
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Entrevistado: A minha loja é um ambiente pequeno, como aqui na região o m² é 

caríssimo minha loja é pequena 10 m² (...). Da para atender no máximo, quatro, 

cinco clientes, dependendo da situação. Então assim é pequeno, muito pequeno. Não 

é igual à realidade de outras lojas, de outros shoppings, de outros lugares fora dessa 

região, que você tem uma loja mais ampla, você tem banheiro dentro da loja, você 

tem água, você tem geladeira, você tem compartimentação, você tem uma sala para 

escritório. Aqui é um bloco só destinado a venda, sem ter espaço para estoque, 

voltado para atender o cliente de forma rápida. O cliente entra, compra e vai embora, 

outro entra, compra e vai embora. Para essa finalidade eu creio que atende (...) 

quando era na Feira Hippie que era uma estrutura muito mais precária atendia 

(Pedro, 35 anos, proprietário).  

 

Entrevistado: Eu gosto de trabalhar aqui, não tenho nada a reclamar (Rafael, 19 

anos, empregado). 

 

Entrevistada: O meu patrão me dá a melhor condição de trabalho, apesar dele não 

me dar horário de almoço, que é o tempo que eu tenho para comer e descansar para 

não ficar com a cabeça doendo. Mas se eu não estiver aqui, ou se estiver envolvida 

com outra coisa que não seja o trabalho daqui ele acha ruim. Mas se eu estiver aqui 

eu posso sentar ou eu posso ficar parada. Se tiver tudo organizado ele não faz 

nenhuma reclamação, desde que eu não esteja fazendo nada que não seja da 

empresa. Como diz meu patrão: o tempo que eu estou aqui eu tenho que dedicar à 

empresa, mesmo que o serviço tenha acabado eu tenho que ficar aqui esperando o 

cliente entrar e não me envolver com outra coisa (Isabel, 22 anos, empregada). 

 

O relato dos/as entrevistados/as expressa uma resignação com as condições laborais, 

bem como uma subordinação às regras de trabalho. Isabel (22 anos, empregada), por exemplo, 

não tem horário para almoço e descanso, é proibida de sair do estabelecimento, atender 

celular e conversar com pessoa que não seja cliente durante a jornada de trabalho. Dessa 

forma, embora a precarização e precariedade das condições de trabalho façam parte da 

realidade da maioria dos/as trabalhadores/as, essas condições não são percebidas ou 

questionadas por eles/as.  

Ao que tudo indica a percepção dos/as trabalhadores/as sobre a precarização e 

precariedade é ofuscada por alguns fatores, a saber: pela possibilidade de estar empregada/o, 

pela flexibilização de dias trabalhados, de ser proprietário/a do negócio e pelo dinamismo da 

atividade de confecção na região.  

Tais percepções reforçam a hipótese levantada na introdução desta tese, de que 

embora os/as trabalhadores/as realizem um trabalho caracterizado como precário e informal, o 

crescimento do segmento, a autonomia financeira e a forma como realizam o trabalho lhes 

possibilitam uma identificação positiva com a ocupação. 

 

4.3.4  Relações de trabalho: precarização e informalidade aceita e institucionalizada 

 

Um dos aspectos analisados nesta tese é a natureza informal e desregulamentada das 
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relações de trabalho na atividade de confecção investigada.  Mesmo que a região tenha 

passado por mudanças nos últimos tempos, com melhoria na estrutura física dos 

estabelecimentos e na gestão do negócio, cabe destacar que a característica mais marcante do 

segmento ainda continua a ser a informalidade. 

Todavia, a informalidade não é uma questão específica da região investigada, mas 

constitui uma das características do setor de confecção no Brasil, como já demostrado em 

várias pesquisas empíricas antigas e recentes (ABREU, 1986; ARAUJO; AMORIM, 2001/2; 

LIMA, 2009; HELENO, 2013; BRAGA, 2014; VILASBOAS, 2015). 

Nesse caso em específico, a informalidade se materializa quando se analisa os 

vínculos laborais dos/as empregados/as dos estabelecimentos do Polo, e se verifica que um 

conjunto considerável não tem carteira assinada, caracterizando a precarização do trabalho 

nos termos de Castel (2009).  

Conforme indica a Tabela 28, dentre o total de empregados/as, 50,6% não possuem 

carteira de trabalho assinada; enquanto que 49,4% têm carteira de trabalho assinada. Verifica-

se, portanto, que a metade dos/as empregados/as são informais, reflexo da flexibilização e da 

precarização do trabalho no contexto da globalização e das novas reconfigurações do trabalho.  

 

Tabela 28 - Trabalhadores/as com carteira de trabalho assinada no setor de confecção –  

Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Carteira de trabalho assinada Frequência Percentual 

Não 81 50,6 

Sim 79 49,4 

Total 160 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os/as empregados/as dos estabelecimentos. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Cabe sublinhar que esse contingente de informais pode ser ainda maior, uma vez que, 

em entrevista, o representante do Sinroupas apontou que a informalidade na atividade 

econômica da região atinge cerca de 70,0% dos estabelecimentos. Ademais, muitos/as 

empregadores/as instruem seus/as empregados/as a falarem que tem carteira de trabalho 

registrada quando questionados/as sobre essa questão. 

 Ao se verificar quem são os/as trabalhadores/as inseridos em formas precárias de 

trabalho, buscou-se identificar a inserção por sexo. A Tabela 29 indica que as mulheres são 

maioria nos postos desregulamentados, representando 50,9%; enquanto que os homens têm 

maior presença nos postos regulamentados, somando 57,27%. Esses dados corroboram os 

estudos na área, que postulam que as mulheres são as mais atingidas pela informalidade e 
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precariedade das condições de trabalho no setor de confecção (LEITE, 2004, 2009; ARAUJO: 

AMORIM, 2001/02; NUNES: CAMPOS, 2006). 

 

Tabela 29 - Empregados/as com carteira de trabalho assinada por sexo no setor de 

confecção – Região da Rua 44, Goiânia – 2016 

Carteira de 

trabalho assinada 

Sexo 
Totais 

Masculino Feminino 

N % N % N % 

Não 3 42,8 78    50,9 81 50,6 

Sim 4 57,2 75 49,1 79 49,4 

Total 7 100,0 153 100,0 160 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os/as empregados/as dos estabelecimentos.   
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Muitos/as trabalhadores/as vivenciam situações de longa permanência no emprego na 

condição de informal (MACHADO DA SILVA, 2002). No setor de confecção não é 

diferente, muitos/as empregados/as com trabalho precário vivem na expectativa de ter sua 

carteira de trabalho assinada, tal desejo às vezes vive de uma promessa que pode durar anos.   

 

Pesquisadora: Comente sobre seu vínculo de emprego. Você tem carteira de 

trabalho assinada?  

Entrevistada: Não. Eu trabalho de vendedora aqui já tem dois anos. Na época ele 

(patrão) falou que iria assinar minha carteira, mas não assinou e eu fui deixando. 

Nunca trabalhei de carteira assinada mesmo, então nunca importei (Rute, 31 anos, 

empregada).  

 

Entrevistado: No momento eu não trabalho de carteira assinada. Meu patrão 

pretende assinar minha carteira, no final do ano que vem mais ou menos. Mas eu já 

trabalhei de carteira assinada (Lucas, 19 anos, empregado).  

 

Sobre como os/as empregados/as se sentem trabalhando sem receber seus direitos 

trabalhistas, foi possível perceber um sentimento de resignação e de aceitação das condições 

de trabalho em prol de estar empregado/a, mesmo não reconhecendo isto, bem como de uma 

ilusão de que trabalhar sem carteira é “melhor”, pois “economiza”. Para os/as empregados/as 

questões de longo prazo, como doença, aposentadoria, entre outros, não é prioridade, uma vez 

que a preocupação é com a sobrevivência no presente. 

Pesquisadora: Você já teve acesso à carteira de trabalho assinada?  

Entrevistada: Nunca.  

Pesquisadora: Como você se sente sem direito a FGTS, aposentadoria. 

Entrevistada: Eu acho ruim. Porque não tem segurança, mas com essa crise que 

está não tem como cobrar nada nesse momento. A crise está tão feia que são muitas 

pessoas que estão desempregadas, muita mesma. Aí a gente vai deixando.  

Pesquisadora: Você prefere trabalhar de maneira informal que correr o risco de 

ficar desempregada?  

Entrevistada: Não é bem isso. Mas assim, para mim como eu nunca trabalhei com 
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carteira assinada, vou deixando (Rute, 31 anos, empregada). 

 

Entrevistado: Eu já trabalhei de carteira assinada. Para falar a verdade não era 

muito bom para mim, porque tinha muito desconto, e para mim que está comprando 

muita coisa, pagando muita coisa, tipo carro, não valia a pena, porque eu não tinha 

muito dinheiro. Agora está melhor para mim sem carteira assinada, mais para frente 

vai ser prejudicial, mas por enquanto está bom (Lucas, 19 anos, empregado). 

 

Um caso interessante é o de Raquel (22 anos, empregada). Ela contou que, quando foi 

trabalhar no seu emprego atual, os patrões fizeram um acordo com ela de não registrá-la por 

uns tempos, “até ver se a loja ia dar certo”. Nesse caso em questão, a ação dos patrões sugere 

que eles querem dividir com o/a empregado/a os custos do risco de um negócio em estágio 

inicial, ainda que este seja de responsabilidade do empreendedor.  

Questionada se o acordo de trabalhar sem carteira de trabalho não era uma 

desvantagem para ela, Raquel responde que: 

 

Entrevistada: Não. Porque quando eu comecei a trabalhar com eles (patrões), a 

gente conversou tudo e eles explicaram para mim que era a primeira loja deles e eles 

não sabiam se ia dar certo. Estou com eles desde quando abriram a loja, e a situação 

está muito difícil, a gente viu muita loja abrir e muita loja fechar. Até eu fiquei com 

medo de assinar minha carteira e eles fecharem a loja e sujar minha carteira. Eu 

tenho um contrato batido com eles no caso de me mandarem embora vão me pagar 

meu acerto direitinho. Eles são muito certinhos. Lógico que tem a questão se eu for 

mandada embora eu não vou receber o seguro desemprego. Mas é mais uma questão 

assim, quando eles conversaram comigo eles perguntaram: e ai, esse negócio de 

abrir e fechar loja, o movimento aqui está muito ruim, se você andar você vê muita 

loja fechada. Eu fiquei mais assim: então deixa (Raquel, 22 anos, empregada).  

 

Indagada sobre o que é “sujar a carteira”, Raquel diz que “é o ditado que o povo fala. 

Um exemplo é se eles assinassem minha carteira e eu ficasse só um mês e eu fosse mandada 

embora. Então para mim não seria legal”. A percepção de Raquel está relacionada à imagem 

de “bom empregado”. Para ela, um “bom empregado” não é mandado embora, se isto 

acontecer “mancha” sua carteira de trabalho, dado que outro empregador pode ter uma 

representação social ruim sobre sua pessoa.  

Quanto ao tempo que os/as empregados/as possuem carteira assinada, identificou-se 

que para 44,6% deles/as é de até um ano; 30,1% de um ano e um mês até dois anos. Isso 

significa que 74,7% dos/as empregados/as têm carteira de trabalho assinada num período 

máximo de até dois anos. Esse resultado contrapõe os dados dos/as proprietários/as, que 

apontaram que 78,1% dos/as empregados/as tinham até seis anos de “casa”.  

Essas contradições são comuns entre os/as empregadores/as quando são 

questionados/as sobre o vínculo de trabalho dos/as empregados/as, sobretudo, em uma 

pesquisa formal e com pessoa desconhecida. Eles/as temem que o/a pesquisador/a esteja 
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vinculado/a à alguma instituição de regulação e controle do trabalho.  

Em relação às vantagens do trabalho protegido, os/as empregados/as ressaltaram os 

direitos trabalhistas (FGTS, Férias, 13º salário, Vale alimentação, Vale Transporte). 

 

Pesquisadora: Para você, qual a vantagem de ter a carteira de trabalho assinada? 

Entrevistada: A gente recebe os direitos da gente quando sai. A gente fica mais 

segura também no trabalho (Ester, 26 anos, empregada). 

 

Entrevistado: Carteira de trabalho propõe uma estabilidade maior. Você sabe que 

tem seus direitos garantidos com mais segurança. Apesar de que sem carteira 

assinada hoje em dia tanto faz. Vai ajudar muito na questão de seguro desemprego, 

FGTS, mas os direitos seriam garantidos da mesma forma. Só ter testemunha e 

documentação necessária resolve (Daniel, 20 anos, empregado).  

 

Não obstante, alguns desses direitos não são repassados aos/as empregados/as. Um 

exemplo é o Vale alimentação. A maioria dos/as empregados/as (formais e informais) recebe 

o Vale não como um direito, mas como uma “ajuda” e/ou “pagamento” do horário de almoço 

que ele/a deixa de usufruir. O valor pago é de R$ 10,00, bem abaixo do que normalmente se 

paga por uma refeição, ainda que simples e barata.  

 

Pesquisadora: Você recebe direitos trabalhistas? Quais? 

Entrevistado: Só recebo Vale alimentação e Vale transporte, só isso (Daniel, 20 

anos, empregado).  

 

Entrevistada: Aqui eu ganho meus direitos, que são Férias, 13º salário, Vale 

Transporte e o salário normal. Eu ganho R$ 10,00 de ajuda de almoço, justamente 

para eu não ter o horário ele me paga o almoço (Rute, 31 anos).  

 

Perguntado aos/as proprietários/as a forma de contratar a força de trabalho em épocas 

especiais, a forma mais comum é contratar trabalhadores/as diaristas, 50,6%. Entretanto, esse 

tipo de trabalho caracteriza apenas um “bico” temporário e mal remunerado, sem muitas 

perspectivas de o/a trabalhador/a ser efetivado/a. O discurso de um proprietário revela que o 

motivo da contratação dessa forma de trabalho é a redução de custos. 

 

Pesquisadora: Quando aumentam as vendas você contrata? 

Entrevistado: Ás vezes eu contrato diarista. 

Pesquisadora: Por que você prefere a diarista? 

Entrevistado: Obviamente pelo custo e também não ter vínculo formal de trabalho. 

(...) Não tendo vinculo você não estabelece uma relação de trabalho, então a pessoa 

não pode te levar na justiça para exigir direitos trabalhistas. (...) Se for para ajudar é 

diária, te satisfaz um período, não tem que demitir depois e não tem que pagar 13º 

etc.. (...) No meu caso a justificativa para não ter funcionário fixo e registrado é o 

custo do funcionário, pagar INSS, FGTS, salário, 13º, férias, tudo. É um custo muito 

alto para as vendas atuais (Pedro, 35 anos, proprietário). 

 

A contratação de trabalho na forma de diarista ou avulso faz parte da realidade do 
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segmento investigado. Esse tipo de trabalho é fruto da flexibilização das relações de trabalho, 

que deu origem a novas formas de organização do trabalho na perspectiva de uma “nova 

informalidade”. 

A informalidade nas relações de trabalho na atividade de produção é ainda mais 

generalizada que no comércio. Isso porque a maioria dos/as proprietários/as fabricantes 

utilizam o trabalho terceirizado nas atividades de costura e acabamento. Essa relação tem por 

base um acordo verbal de prestação do serviço entre os/as proprietários/as com as costureiras 

isoladas, 81,2%; e facção domiciliar, 15,6%. O discurso dos/as interlocutores/as corrobora tal 

assertiva. 

 

Pesquisadora: O contrato com as costureiras é verbal ou escrito?  

Entrevistado: Esse pessoal não tem nada escrito, a priori não, é um contrato de 

parceria, mas é verbal. Até porque eles prestam serviços para outras pessoas 

também. Então assim a gente não tem nada formalizado não (Paulo, 42 anos, 

proprietário).  

 

Entrevistado: Sim, 99% do que eu já trabalhei até hoje foi um acordo verbal, nunca 

foi um contrato formal (Pedro, 35 anos, proprietário).  

 

Entrevistada: Todos são verbais, porque são faccionistas. (...) Mas assim, Tem duas 

que são fixas minha, então eu tenho um contrato. È um contrato de prestação de 

serviço, terceirizado (Marta, 33 anos, proprietária).  

 

A subcontratação ilegal do trabalho em facções domiciliares tem como objetivo 

reduzir os custos trabalhistas, constituindo uma das características do setor de confecção e do 

Polo em questão.  

Cabe apontar que no processo de terceirização os/as contratantes ditam as regras de 

negociação. Em relação ao preço, 81,3% dos/as proprietários/as declararam que determinam o 

preço das peças encomendadas aos terceirizados. O pagamento é por peça, o que induz os 

terceirizados a produzirem mais, pois quanto mais produzem maiores são os rendimentos 

auferidos. Os/as contratantes exigem qualidade e prazo dos terceirizados. 

 

Pesquisadora: Quais às exigências impostas às costureiras? 

Entrevistada: A qualidade. Se alguma peça tiver com algum problema retorna para 

a costureira. Tem um tempo estabelecido para fazer a entrega também, tem que 

entregar o produto pronto e acabado no tempo determinado (Maria, 28 anos, 

proprietária). 

 

Entrevistado: Elas combinam o dia de entregar e a gente exige naquele dia, a 

quantidade e o dia certo (Gabriel, 27 anos, proprietário).   

 

O tempo e o ritmo de trabalho do terceirizado é ditado pela quantidade de peças que 

recebe e pelo prazo de entrega estipulado pelo/a contratante, o que pode levar a uma 
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sobrecarga de trabalho num curto período de tempo e, por conseguinte, ao adoecimento.   

Maria (28 anos, proprietária), relembrando o trabalho com a mãe numa pequena 

facção domiciliar, aponta que esse é um dos problemas do trabalho domiciliar terceirizado.   

 

Entrevistada: Você pega o serviço e garante que vai fazer dentro de um prazo, às 

vezes não dá para fazer, ai você passa do seu horário normal de trabalho, porque 

querendo ou não você tem que entregar o produto pronto e acabado dentro do prazo 

(Maria, 28 anos, proprietária).  
 

A informalidade na região abrange também a atividade econômica129, ou seja, os 

estabelecimentos. A Tabela 30 revela que 58,7% dos/as proprietários/as têm seus 

estabelecimentos registrados e 41,3% deles/as não possuem registros, ou seja, exercem a 

atividade de forma ilegal e/ou informal.  

Entretanto, ocultar a desregulamentação é comum no segmento, e é uma forma de não 

chamar a atenção das instituições de regulação e controle e de não deixar que clientes e 

vizinhos próximos dos estabelecimentos saibam da situação ilegal da empresa.  

 

Tabela 30 - Registro da atividade econômica no setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Registro Frequência Percentual 

Não 33 41,3 

Sim 47 58,7 

Total 80 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os/as proprietários/as dos estabelecimentos. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Dentre o total de proprietários/as ilegais, a maioria são mulheres, 75,7%; já os homens 

são 24,3%.  Esse resultado está em consonância com a literatura que preconiza que as 

mulheres nos pequenos comércios são maioria na forma desregulamentada ou ilegal 

(ARAUJO, 2011).  

Sobre a intenção de regularizar os estabelecimentos, dentre o total de proprietários/as 

sem registro, a maioria respondeu que a regularização está em andamento, 63,6%; os/as que 

responderam que não pretendem regularizar ou que não sabem quando irão regularizar somam 

30,4%. Constata-se, portanto, que a informalidade é “transitória” para alguns e “permanente” 

para outros (LIMA; SOARES, 2002).  

                                                           
129 Assim como a pergunta sobre o registro dos empregados, o questionamento sobre a regulamentação da 

atividade econômica também gerou uma mistura de constrangimento e insegurança. Em algumas situações deu 

para perceber que o entrevistado não era regularizado, mas respondeu que sim. Isto ficou evidente quando essa 

pergunta foi cruzada com outras da mesma natureza e os resultados obtidos foram contraditórios.  
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Com relação à vantagem/desvantagem de ter a empresa registrada ou não, os/as 

proprietários/as relataram que a vantagem é não ter problemas com a fiscalização, ter talão de 

cheque, ter acesso à linha de crédito e contribuir para a previdência. Por outro lado, para a 

maioria as desvantagens são as despesas com os impostos.  

Pedro (35 anos, proprietário) diz que sua empresa era registrada, mas que deu baixa na 

firma para reduzir os custos. Segundo ele, não ter registro reduz o risco de ser multado e ter 

que pagar multa: 

 

Entrevistado: A maioria das atuações que você recebe não é física, é uma autuação 

no sistema, o fato de você não ter uma empresa registrada já elimina a situação. 

Quer dizer, você não tendo o CNPJ tem menos chance de ser autuado do que você 

ter. Quantas vezes a fiscalização veio aqui cobrando eu ter o CNPJ? Nenhuma. 

Nesse período se eu não tiver o CNPJ a SEFAZ não me multa (Pedro, 35 anos, 

proprietário).  

 

Na percepção de Pedro, ter firma registrada constituiria uma desvantagem, uma vez 

que vender para clientes de outros estados eleva o índice de ser autuado, pois qualquer erro ou 

omissão na nota fiscal gera autuação e multa. Nas palavras de Pedro: “Você é mais autuado 

nestas questões, que é mais fácil do governo fiscalizar do que as equipes que sai autuando, o 

número de equipes é pequeno para sair autuando”.  

Dentre os estabelecimentos regularizados, a maioria optou pelo Programa 

Microempreendedor Individual (MEI). Geralmente, os/as proprietários/as registram a empresa 

como MEI e uma pessoa da família como empregado/a, os demais contratos envolvidos na 

atividade são informais (NUNES; CAMPOS, 2006).   

O baixo custo de formalização na forma de MEI é um dos motivos para a 

regularização. Outro motivo é que o registro da atividade lhes possibilita o acesso ao cadastro 

do INSS, garantido seus direitos sociais, principalmente à aposentadoria. 

 

Pesquisadora: Você paga INSS como pessoa física ou jurídica? 

Entrevistada. Jurídica. Abri a empresa como microempreendedora e pago meu 

imposto.  

Pesquisadora: Qual o motivo de contribuir? 

Entrevistada: Pensando no meu futuro, na minha velhice, a gente não sabe o dia de 

amanhã, e se eu precisar do INSS?  (Eva, 48 anos, proprietária). 

 

Sobre a fiscalização no Polo de confecção, 82,5% dos/as proprietários/as relataram 

não sofrer nenhum tipo de fiscalização; 17,5% responderam sim. Segundo os/as 

proprietários/as que responderam sim, os órgãos que fiscalizaram foram o Corpo de 

bombeiros, a Prefeitura, o Estado e o PROCON.   

Foi averiguada também a frequência dos órgãos de regulação e controle na região. A 
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maioria dos/as trabalhadores/as respondeu que os representantes dos órgãos de regulação e 

controle nunca frequentam o local: municipal, 51,2%; estadual, 62,5%; federal, 76,2%.   

A ausência de fiscalização no local contribui para a permanência da informalidade, 

propiciando segurança para que os/as proprietários/as trabalhem na ilegalidade e que os novos 

entrantes também pratiquem tal ilicitude. Nesse sentido, o que se verifica é a 

institucionalização da informalidade, tornando-se um habitus no comportamento dos/as 

proprietários/as de negócios da região (BOURDIEU, 2007).  

Ainda que se verifique a quase ausência de fiscalização na região, quando esta ocorre 

os aspectos notificados englobam os assuntos fiscais, trabalhistas e de segurança. Contudo, é 

importante destacar que a fiscalização é seletiva e discriminatória. Um entrevistado afirmou 

que, quando há algum tipo de fiscalização, esta atinge os estabelecimentos menores, alocados 

em empreendimentos com estruturas mais precárias.  

 

Pesquisadora: Aqui tem muitas lojas que não tem CNPJ, ocorre muita fiscalização 

em relação a isso?  

Entrevistado: Não é tanto, mas ocorre. (...) Eles (fiscais) vão mais nas galerias com 

menores estruturas. Porque eu acho que eles deduzem: como você paga um alto 

preço para estar num local mais estruturado, automaticamente você deve estar 

totalmente regularizado. Mas nem sempre é assim. Mas quando eles vão, vão nos 

menores. Eles devem intimar a regularizar a papelada e a pessoa regulariza (...). A 

fiscalização não é tão intensiva assim não (João, 29 anos, proprietário).  

 

Destarte, os estabelecimentos com menor estrutura (banca e box) são os alvos 

preferidos pelos fiscais, embora como dito por João e corroborado por Isabel, a infraestrutura 

não determine a legalidade ou ilegalidade do estabelecimento,  porque “tem irregularidade em 

todo lugar” (Isabel, 22 anos, empregada). 

A fala de Isabel remete ao discurso de Castel (2009), que ao discutir sobre a 

precarização aponta que no contexto das mudanças no mundo do trabalho a precarização está 

no coração das atividades econômicas, atingindo os/as trabalhadores/as de um modo geral.  

Para se proteger da fiscalização, os/as trabalhadores/as utilizam de uma rede de 

solidariedade e de ferramentas de comunicação, a exemplo do Whatsapp. Segundo um 

entrevistado, quando os fiscais começam a fiscalizar as lojas de algum centro de compras, os 

lojistas que estão de forma irregular fecham as lojas para não serem pegos e avisam os 

demais. Ainda segundo ele, quando isso ocorre, 80% dos lojistas fecham e vão embora:  

 

Entrevistado: Quando os fiscais começam a autuar as lojas, o ‘povo’ avisa os 

outros, joga no grupo dos lojistas e todo mundo se previne, fecha as lojas e vai 

embora. 80% das lojas fecham (Daniel, 20 anos, empregado).  
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Quanto a problemas e/ou conflitos entre os/as trabalhadores/as da região, estes são 

mais evidentes entre os/as proprietários/as de estabelecimentos e os camelôs, embora tenha 

sido também identificado insatisfações dos/as proprietários/as com os gestores dos centros de 

compras.  

Ainda que muitos/as trabalhadores/as tenham trajetórias de feirante ou camelô, ao 

passar para a posição de proprietários/as de estabelecimentos, sobretudo quando formalizados, 

alguns/as passam a hostilizar a presença de camelôs ilegais nas ruas da região; outros/as já 

não se incomodam com a presença deles.  

No geral, a maioria dos/as proprietários/as dos estabelecimentos vê os camelôs ilegais 

como concorrentes diretos, já que vendem o mesmo tipo de produto com preço muito abaixo 

do deles/as. Como a estrutura de custos dos/as proprietários/as é maior (empregados/as, 

aluguel, impostos) eles/as se sentem prejudicados/as, considerando a concorrência desleal. 

 

Pesquisadora: Como é a relação entre vocês e os camelôs?  

Entrevistado: No meu ver não tem problema nenhum. Agora tem muita gente que 

não gosta, a maioria dos lojistas não gostam. Porque acaba que a mercadoria deles é 

mais em conta, a pessoa deixa de comprar de você para comprar deles. Mas eu não 

tenho problema não, mesmo porque antes de ter loja eu era camelô. Então amanhã 

eu posso não ter mais loja e posso voltar a ser camelô de novo. Eu não acho correto 

eu virar as costas só porque hoje eu não sou mais camelô, né, virar as costas para a 

classe deles. Eu acredito que o sol brilha para todos. Se a pessoa está ali correndo 

atrás do dele, poxa, bom demais! Eu vou correr atrás do meu (João, 29 anos, 

proprietário). 

 

Entrevistada: Péssima! Os camelôs sabe eles... Nós pagamos os impostos, pagamos 

os funcionários, tantas outras coisas e os camelôs não pagam nada, nada, e vendem 

para ganhar 1,00 na peça, porque eles não têm aluguel, não tem funcionário, não tem 

nada, você entendeu? Não que a gente brigue com eles, mas é muita desonestidade, 

muito mesmo, e o governo, ninguém vê isso (Ana, 50 anos, proprietária).  

 

Já a relação entre os/as proprietários/as dos estabelecimentos e os proprietários ou 

gestores do centro de compras evidencia problemas relacionados à assimetria de poder.  Em 

geral, o proprietário ou gestor do centro de compras determina as regras gerais de 

funcionamento. Embora os/as proprietários/as dos estabelecimentos saibam dessas regras, ao 

se instalarem no centro de compras elas geram descontentamento. 

 

Pesquisadora: Você já enfrentou algum tipo de problema com seu pares, 

empregados ou gestores do centro de compra?  

Entrevistado: A gente tem descontentamento com o dono do empreendimento em 

função de algumas decisões que eles tomam e não colocam para a gente discutir, 

então o relacionamento fica meio conturbado (Paulo, 42 anos, proprietário).   

 

As queixas dos/as proprietários/as versam sobre a tomada de decisão e de imposição 

de regras de forma unilateral por parte dos proprietários ou gestores do centro de compras.  
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Segundo os/as proprietários/as dos estabelecimentos, os proprietários/gestores do centro de 

compras incluem no pagamento do aluguel alguns custos que não são discutidos a priori com 

eles/as.  

Outro ponto de conflito é o controle sobre o trabalho. Um exemplo foi a determinação 

dos proprietários ou gestores de centros de compras para que os estabelecimentos fossem 

abertos a partir de terça-feira e não de quarta-feira, como é costume local. Tal decisão resultou 

em discórdia e a não aceitação da decisão por parte de alguns/as proprietários/as de 

estabelecimentos. Segundo eles/as a justificativa é que um assunto como esse deve ser 

discutido e negociado entre as partes interessadas e só depois ser implementado.  

O relato de Pedro (35 anos, proprietário) ilustra bem seu descontentamento com as 

regras impostas e a falta de autonomia sobre o próprio negócio.  Na sua percepção, se ele está 

cumprindo seus deveres de locatário (pagamento de aluguel, taxa de administração) caberia a 

ele as decisões sobre o negócio.  

 

Pesquisadora: Como é o funcionamento geral do seu local de trabalho em questão 

de dia, hora e regras. Quem determina? 

Entrevistado: Até um tempo atrás era a gente que determinava (...). Agora quando 

você vem para as galerias aí depende. Tem galeria que é tranquilo. Se você quiser 

ficar fechado a semana inteira ela não importa. Aqui começou a ter essa política de 

controle mais rigorosa recentemente, eles determinam o horário que você abre o 

horário que você fecha e o dia que você fecha. Vai depender do lugar, mas 

preferencialmente, se você adquiriu um ponto, você tem um investimento, o negócio 

é seu, você não tem que ser controlado (...). Logicamente é uma prerrogativa do 

estabelecimento, eles estabelecem as regras, se você não quer concordar, você sai, 

faz parte da vida.  Apesar de que hoje está mais rígido, não havia isso antes, foi um 

dos motivos que me levou a comprar, e depois houve essa decisão, foi uma decisão 

que veio de cima para baixo. Não houve a pesquisa, não houve nada, foi arbitrário. 

Hoje estou vendendo a loja por conta que não me serve esse tipo de coisa. Acho que 

se você investiu você comprou você tem o direito de usar, ou ao menos direito de 

decidir se você abre ou não. Que empreendedor é você que não pode? (Pedro, 35 

anos, proprietário). 

 

Para Pedro, quanto maior for o empreendimento maior é a burocracia e a disparidade 

de força (poder) entre o lojista e o/a proprietário/a do empreendimento. Segundo ele, os 

lojistas não são ouvidos, a menos que reúnam um grupo grande e façam um movimento de 

representação, e mesmo assim a resposta é desse tipo: “você tem duas alternativas, ou você 

concorda ou você sai”. 

No cerne dessas divergências identifica-se a existência de um conflito de poder e de 

interesses. De um lado estão os proprietários de centro de compras, que querem a valorização 

de seus investimentos (galerias, shopping, camelódromo, hotéis, estacionamentos) através da 

expansão e intensificação do comércio local. De outro lado estão os/as proprietários/as dos 

estabelecimentos, que querem autonomia sobre o funcionamento do negócio, a exemplo de 
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abrir apenas alguns dias na semana e nos outros dias poder se dedicar a outras atividades 

(compra, produção, logística), gerir outros negócios (feiras ou estabelecimentos de venda), ou 

descansar.   

Como o poder e a pressão dos/as proprietários/as de empreendimentos são grandes, 

alguns/as proprietários/as têm aberto a partir de terça. Para os/as que não aceitam tal 

imposição, a forma de resistência tem sido vender o ponto e mudar para outro centro de 

compras que ofereça a eles/as maior autonomia sobre o próprio negócio. Contudo, essa 

mudança bate de frente à principal barreira enfrentada pelo segmento na atualidade, o Direito 

de Uso ou “luva”, ou seja, o dinheiro investido no direito de explorar o ponto e/ou espaço de 

venda, o qual dependendo o centro de compras o investimento é alto.  

No que concerne à relação dos/as proprietários/as e seus pares, não foram 

identificados grandes problemas ou conflitos, embora eles/as tenham relatado dois fatos que 

podem gerar desconforto e/ou inimizade: o hábito de um/a copiar o produto do/a outro/a; 

um/a “roubar” um/a bom/a empregado/a do/a outro/a, como mostra a fala dos/as 

entrevistados/as.   

 

Pesquisadora: Como é o relacionamento entre os/as proprietários/as? 

Entrevistado: Ás vezes acontece de a gente fabricar uma roupa e o lojista de frente 

e do lado fabricar a mesma peça, o mesmo modelo, copiar. A gente acha ruim, mas 

se você for parar para pensar ninguém patenteou aquela peça, ninguém é dono 

daquela peça, então você tem que aceitar (João, 29 anos, proprietário). 

 

Entrevistada: O meu ex-patrão com meu atual patrão são inimigos porque meu ex-

patrão contratou a ex-vendedora do atual (Isabel, 22 anos, empregada). 

 

Por outro lado, também foi revelada a existência de solidariedade e colaboração entre 

os/as proprietários/as e seus pares.  

 

Pesquisadora: Como é o relacionamento entre os/as proprietários/as? 

Entrevistada: O relacionamento aqui é bom. Nós somos muito unidos (...). Um olha 

a banca do outro, se eu vou buscar comida eu pergunto se alguém quer. A gente está 

sempre atenta a banca do outro, se ele sai a gente fica vigiando, porque aqui tem 

muito roubo. Então a banca não pode ficar só. Sempre quando um vizinho vai sair 

fala: fulano olha aqui para mim. Então a gente se ajuda assim (Eva, 48 anos, 

proprietária).  

 

Sobre a relação entre proprietários/as e empregados/as, todos/as os/as entrevistados/as 

responderam que era boa. Ressalta-se que os/as proprietários/as que têm empregado/a 

geralmente ficam pouco tempo no estabelecimento, pois a maioria tem que correr atrás das 

atividades de compra, produção e logística.  

Referente à relação entre os/as empregados/as e seus respectivos pares, esta é de 
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amizade e colaboração. Como os estabelecimentos são pequenos, fica apenas um/a 

empregado/a no local, este/a, por sua vez, estabelece uma rede de colaboração com os/as 

outros/as empregados/as dos estabelecimentos próximos. Nesse sentido, um/a ajuda o/a 

outro/a nas necessidades diárias, tais como olhar a “loja” para o/a outro/a ir ao banheiro, 

trocar dinheiro, comprar comida, dentre outras coisas.  

 

Pesquisadora: Como é o relacionamento entre os/as proprietários/as e os/as 

empregados/as? 

Entrevistada: Muito boa. Como as lojas são dentro das galerias não tem muito 

contato com os lojistas de fora, quando está muito parado os funcionários tem 

contato com os funcionários, mas com o dono da loja já é mais complicado, porque 

os donos, eles não ficam nas lojas, eles ficam fabricando fora, quem fica são os 

funcionários (Isabel, 22 anos, empregada).  

 

O tópico a seguir trata, ainda que brevemente, da filiação dos/as trabalhadores/as nas 

organizações sindicais. 

 

4.4  ORGANIZAÇÃO SINDICAL: AUSÊNCIA INSTITUCIONALIZADA 

 

Como se sabe, os estabelecimentos de confecção na região da Rua 44 são 

predominantemente informais, entre os registrados, a maioria é na forma de 

Microempreendedor Individual (MEI). Algumas das particularidades da MEI consistem em 

pagamento simplificado de imposto (reduzido), simplificação do gerenciamento e do controle 

da empresa, não obrigatoriedade de se filiar a entidades sindicais130, dentre outras questões.  

Como reflexos diretos ou indiretos desse tipo de “flexibilização jurídica” na 

constituição das empresas, tem-se o aumento do número de estabelecimentos mascarando a 

receita para se enquadrar como microempreender individual. Outro reflexo desse tipo de 

regularização tem sido a ausência de fiscalização dos órgãos de classe, posto que a normativa 

que vigora nos sindicatos é que os/as trabalhadores/as não registrados/as131 e não filiados/as 

não contam com assistência sindical. Essa realidade também faz parte da atividade 

investigada. 

                                                           
130 Empresa registrada como MEI não é obrigada a recolher contribuição Sindical Patronal, com base no artigo 

13, caput e § 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observadas as alterações promovidas pela Lei Complementar 

nº 127/2007 e pela Lei Complementar nº 128/2008. Conforme a Lei do Simples Federal (Lei nº 9.317/96), a 

definição de empresas na categoria de microempresa e empresa de pequeno porte são aquelas com faturamento 

anual de até R$ 2.400.000,00, tal situação propicia benefícios do ponto de vista tributário e fiscal, através da 

simplificação de suas obrigações administrativas, previdenciárias e creditícias e pela eliminação ou redução 

destas, sobretudo, as microempresas (SEBRAE, 2013).  
131 Cabe destacar que alguns sindicatos têm buscado novas formas de incluir trabalhadores/as não registrados, 

conforme evidenciado em pesquisa realizada por Leite (2009) no setor de confecção em Ibitinga-SP.  
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Ressalta-se que alguns autores têm discutido a regularização na forma de MEI como 

“formalização do informal”, destacando os/as trabalhadores/as autônomos (camelôs e por 

contra própria) e os/as empreendedores/as organizados/as em shoppings populares e 

camelódromos do setor de confecção (ARAUJO, 2011; VERAS DE OLIVEIRA, 2011), tal 

como esta pesquisa.   

Nesta perspectiva, são poucas as empresas de confecção da região que estão aptos a se 

filiarem às organizações sindicais, a exemplo das microempresas (ME). As poucas empresas 

nesta modalidade se dividem entre o ramo da indústria e do comércio132. Tal segmentação 

torna o número de empresas filiadas ainda menor, gerando pouca arrecadação para os 

sindicatos e, consequentemente, não despertando o interesse destes em atuar em prol dos/as 

trabalhadores/as da região.  Segundo o representante do Sinroupas: “o número de empresas 

filiadas é muito pouco, tanto que ninguém entra lá (Sindlojas e Sinroupas)”.   

De fato, são poucos/as os/as trabalhadores/as filiados/as a sindicatos na região. A 

Tabela 31 indica que apenas 11,3% são filiados/as; 74,6% não são filiados/as; um número 

bastante significativo não respondeu à pergunta, o que indica a falta de interesse sobre as 

questões sindicais.   

A pouca filiação encontrada na região corrobora com pesquisas realizadas na capital e 

em municípios goianos, que apontam que um reduzido número de trabalhadores/as do setor 

são filiados/as no sindicato de classe (NUNES; MARQUES, 2007; VILASBOAS, 2015). 

Destarte, a baixa filiação a sindicados é uma característica do setor de confecção em Goiás e 

em Goiânia, o que inclui o Polo investigado.   

 

Tabela 31 - Filiação a sindicato – Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Filiado/a a sindicato Frequência Percentual 

Não 179 74,6 

Sim 27 11,3 

Não respondeu 34 14,2 

Total 240 100,0 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Todavia, alguns/as trabalhadores/as não são filiados/as por falta de informação e até 

mesmo por desconhecer as entidades sindicais que os/as representam. O discurso de Marta 

                                                           
132 As entidades sindicais aptas a representar os/as trabalhadores/as do setor de confecção na região da Rua 44, 

variam conforme a forma que a empresa foi registrada. Se registrada como indústria e comércio, os sindicatos 

que os representam é o Sindicato da Indústria de Confecção de Roupas em Geral de Goiânia (Sinroupas) e o 

Sindicato das Costureiras e dos Costureiros (Sindcostureiras). Por outro lado, se a empresa foi registrada como 

comércio, os sindicatos que os representam é o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindlojas) 

e o Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (SECEG). 
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(33 anos, proprietária) retrata a falta de informação sobre o assunto.  

 

Pesquisadora: Você é filiada a algum sindicato? 

Entrevistada: Não.  

Pesquisadora: Por que você não é filiada? 

Entrevistada: Porque nunca ninguém me ofereceu, nunca me falou sobre isso. Eu 

tenho um contador que faz tudo para mim (...). Lá na contabilidade tem quem 

contrata e quem manda embora, é só eu falar que eles fazem tudo para mim, FGTS, 

INSS (...). Eu nem sei essa parte, eu pago um contador para tomar conta disso para 

mim (...) (Marta, 33 anos, proprietária).  

 

A falta de informação e/ou de interesse dos/as trabalhadores/as sobre as questões 

sindicais, associada às normativas da MEI e à ausência de participação das entidades sindicais 

na região, justificam a reduzida filiação. O resultado é o enfraquecimento das relações de 

trabalho, a ilegalidade e a informalidade parcial, que impedem que os/as trabalhadores/as 

tenham acesso aos serviços prestados pelos sindicatos, como os serviços de saúde, jurídico, 

qualificação, lazer.  

Quanto aos serviços prestados pelos sindicatos, 42,9% dos/as trabalhadores/as 

responderam que não teve acesso; apenas 2,1% responderam sim. Uma parcela significativa 

de trabalhadores/as não respondeu 55,0%. Quanto aos serviços prestados pelos sindicatos, 

estes se referem a acerto trabalhista e seguro desemprego. 

A Tabela 32 indica o nível de satisfação dos/as trabalhadores/as (filiados/as ou não) 

em relação à atuação dos sindicatos, apenas 11,2% responderam que estava razoavelmente 

satisfeito. Chama a atenção o fato de 80% dos/as trabalhadores/as não responder à pergunta. 

O baixo nível de satisfação com a atuação dos sindicatos é um indicativo da falta de interesse 

dos/as trabalhadores/as pelos órgãos de classe.  

 

Tabela 32 - Satisfação dos/as trabalhadores/as com o sindicato no setor de confecção –  

Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Grau de satisfação 
Sexo Totais 

Masculino % Feminino % Total  % 

Satisfeito 2 8,0 9 4,2 11 4,6 

Razoavelmente satisfeito 0 0,0 27 12,5 27 11,2 

Insatisfeito 1 4,0 9 4,2 10 4,2 

Não respondeu 22 88,0 170 79,1 192 80,0 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Dentre os/as trabalhadores/as entrevistados/as, apenas uma do sexo feminino revelou 

uma percepção positiva sobre a atuação do sindicato. 



190 

 

 

 

Pesquisadora: Você é filiada ao sindicato? O que acha da atuação do sindicato? 

Entrevistada: Sim. Eu acho bom para defender o direito do funcionário, porque tem 

funcionário que não tem noção dos direitos deles, que a gente só tem dever, mas a 

gente também precisa saber nossos direitos, muitos funcionários não sabem que 

existe o sindicato.  

Pesquisadora: Você já utilizou os serviços do sindicato? 

Entrevistada: Nunca utilizei mas eu sei que se eu precisar é um local que está ali 

para me defender, algum problema que eu tiver com a empresa (Isabel, 22 anos, 

empregada).  

 

Por outro lado, a maioria dos/as trabalhadores/as tem uma percepção negativa sobre os 

sindicatos. Dessa forma, a percepção de Ana (50 anos, proprietária) representa a maioria 

dos/as trabalhadores/as, sindicalizados/as ou não. Percebe-se que, de um modo geral, os/as 

trabalhadores/as não apresentam um reconhecimento positivo sobre o sindicato e não se 

interessam pelo assunto.  

 

Pesquisadora: O que acha da atuação dos sindicatos? 

Entrevistada: Eles prometem muito para a gente, mas para mim nunca resolveram 

nada, nenhum. 

Pesquisadora: Você está satisfeita com o serviço deles? 

Entrevistada: Para mim não. O que eu precisei deles lá não resolveu, então para 

mim eles prometeu e não cumpriu. Não estou satisfeita não. Só paga, só paga. Pagar 

a gente tem que pagar, mas na hora do benefício para a gente não tem não. Tem para 

os grandes empresários, para os grandões tem, mas para os pequenos não (Ana, 50 

anos, proprietária). 

 

Cabe destacar que o registro da firma e sua classificação como indústria ou comércio 

determina a vinculação dos/as empregados/as à entidade de classe. Nesse sentido, muitos/as 

empregados/as confundem a entidade de representação e/ou não se identificam com elas.  

Paulo (42 anos, proprietário) produz mercadoria para vender na sua “loja” de 

confecção. Questionado sobre o ramo de atuação da empresa e a qual sindicato era filiado, 

não hesitou em responder que seu estabelecimento era no ramo da indústria e comércio e que 

era filiado ao Sindicato da Indústria de Confecção de Roupas em Geral de Goiânia 

(Sinroupas).  

Em outra loja pertencente a Paulo, entrevistei seu empregado, fiz a mesma pergunta, 

ele respondeu que não sabia dizer em qual sindicato era filiado, mas que achava que era no 

sindicato do comércio (no caso o Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás 

- SECEG). No seu imaginário, ele é vendedor do comércio, sendo, portanto, do sindicato do 

comércio. 

A partir desse tipo de informação é razoável supor que alguns/as empregados/as não se 

identificam com o sindicato que os/as representam, o Sindicato de Costureiras e Costureiros. 
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O mesmo ocorre com os/as proprietários/as de estabelecimentos que fabricam, eles/as não se 

identificam com o sindicato do comércio, mas com o sindicato da indústria e comércio. Por 

outro lado, os/as proprietários/as do ramo do comércio não evidenciam essa ambiguidade na 

identificação.  

Diante do exposto, é possível afirmar que alguns/as trabalhadores/as não reconhece a 

importância dos sindicatos enquanto entidades representativas e outros/as não se identificam 

com os mesmos. Quanto ao descrédito dos/as trabalhadores/as em relação aos sindicatos, este 

pode estar associado ao modelo vigente, que tem sido incapaz de dar respostas eficazes às 

demandas dos/as trabalhadores/as, principalmente diante das novas formas de organização do 

trabalho, a exemplo do trabalho informal e das formalizações parciais. 

Nesse sentido, as entidades sindicais, juntamente com outras entidades que 

representam o Estado, devem buscar alternativas de inclusão dos/as trabalhadores/as que 

vivenciam as novas configurações do trabalho, sobretudo aqueles/as que, embora estejam 

legalmente constituídos/as, vivenciam na prática uma “legalidade excludente” de 

representação sindical e de acesso a determinados direitos sociais e a financiamentos.  

Por outro lado, as entidades sindicais devem promover ações junto as principais 

aglomerações produtivas e comerciais locais, para que os/as trabalhadores/as saibam de sua 

luta pela garantia de seus direitos, bem como das vantagens que estes/as adquirem com a 

filiação, como assistência jurídica, saúde, qualificação, lazer. 

Em síntese, enquanto o sindicato não rever suas práticas e não tiver uma aproximação 

maior com os grupos de interesses, neste caso os/as trabalhadores/as, ele permanecerá na sua 

atual invisibilidade e, por conseguinte, na ausência de reconhecimento enquanto entidade de 

classe.   

 

4.5  POSIÇÃO E GÊNERO: O “LUGAR” DOS/AS TRABALHADORES/AS NA 

OCUPAÇÃO  

 

Leite (2004) e Araújo (2007) postulam que o acesso ao mercado de trabalho para as 

mulheres está associado a setores de atividades específicas e segmentadas por sexo, a maioria 

com poucas oportunidades de ascensão profissional. Dessa forma, buscou-se investigar o 

“lugar” que homens e mulheres ocupam no segmento, tendo em vista identificar se há 

desigualdade entre os sexos. Entretanto, faz-se necessário, antes, uma nota importante sobre a 

amostragem. Das 240 pessoas que compõem a amostra, 215 são mulheres e 25 são homens. O 

pequeno número de homens tem impacto significativo no resultado das análises, impedindo 
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generalizações.  

Os resultados da pesquisa empírica corroboram com as assertivas de Leite (2004) e 

Araújo (2007), visto que a segmentação de gênero na atividade é de 89,6% de mulheres e 

10,4% de homens. A justificativa para tal resultado remonta ao processo de socialização 

primária, em que o aprendizado da costura faz parte da formação das meninas e da 

representação social de que a atividade de vendas de roupas é mais apropriada para o sexo 

feminino.  

Esse tipo de socialização/representação contribui para a permanência da construção 

social de que as mulheres são mais adequadas para o trabalho no setor de confecção, como 

mostra a fala dos/as interlocutores/as.  

 

Pesquisadora: Em sua opinião qual a provável justificativa de haver um maior 

número de mulheres no setor de confecção? 

Entrevistada: Porque elas são mais dinâmicas, mais ativas, tem homens dinâmicos 

e ativos, mas a mulher é mais. Ela conversa bem, o homem é mais restrito (...) 

(Marta, 33 anos, proprietária).  

 

Pesquisadora: Em sua opinião qual a provável justificativa de haver um maior 

número de mulheres no setor de confecção? 

Entrevistado: Ué, porque mulher tem mais jeito para mexer com roupa do que 

homem (...).  

Pesquisadora: Por que você acha que mulher tem mais jeito, e que jeito é esse? 

Entrevistado: Pelo instinto da mulher ser mais delicada, saber mais de moda, ser 

mais interessada e atenciosa, por isso (Gabriel, 27 anos, proprietário).  

 

Tais representações têm como base os atributos historicamente associados ao sexo 

feminino (PISCITELLI, 2009), os quais contribuem para que homens e mulheres ocupem 

“lugares” diferenciados na esfera econômica, resultando em desigualdades de gênero no 

âmbito do trabalho e emprego, inclusive no setor de confecção.  

A análise por posição na atividade econômica indica que das 240 pessoas 

entrevistados/as, 33,3% ocupam a posição de proprietários/as do negócio; 66,7% ocupam a 

posição de empregados/as (Tabela 33).  

 

Tabela 33 - Posição dos/as ocupados/as no setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Posição na ocupação Frequência  Percentual 

Proprietário/a 80 33,3 

Empregado/a 160 66,7 

Total  240 100,0 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 
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Em relação à função, os/as proprietários/as exercem a função de gestor/a 

proprietário/a. Caso não tenham empregado/a, exercem também a função de vendedor/a. 

Sobre a atividade, a maioria dos/as proprietários/as fica responsável pela fabricação de suas 

próprias mercadorias, quando não têm empregado/a realizam também a atividade de vendas. 

Nota-se assim, que o trabalho dos/as proprietários/as envolve a imbricação das atividades de 

produção e comercialização.  

Por se tratar de estabelecimentos de pequeno porte, não existe função de maior 

prestígio ou de melhor remuneração (gerente, supervisora) no segmento. Dessa forma, a 

inserção dos/as trabalhadores/as na posição de empregados/as se restringe unicamente à 

função de vendedor/a, ocupada predominantemente por mulheres; a principal atividade 

exercida é vendas.  

 

Pesquisadora: Quais as tarefas que você realiza no seu negócio? 

Entrevistado: Desde a aquisição da matéria prima até a escolha do produto a ser 

fabricado, e todo o acompanhamento do processo produtivo. Também faço a parte 

comercial e financeira (Paulo, 42 anos, proprietário). 

 

Pesquisadora: Quais as tarefas que você realiza? 

Entrevistada: Eu faço as vendas (Rute, 22 anos, empregada).  

 

A realidade em questão coaduna com os estudos sobre gênero e trabalho, que 

evidenciam que, de um modo geral, a inserção das mulheres no mundo do trabalho ocorre em 

funções menos qualificadas e com poucas possibilidades de mobilidade ocupacional (NEVES, 

2006). 

Uma tarefa identificada in loco foi a de “modelo”. A maioria dos “modelos” são 

mulheres jovens e bonitas que ficam exibindo as roupas produzidas pelas lojas, cuja 

finalidade é atrair os clientes. Contudo, essa tarefa é realizada de modo degradante. Os/as 

modelos ficam imóveis em cima de uma pequena caixa (mais ou menos 80 cm² de largura por 

80 cm² de altura) na calçada dos estabelecimentos, expondo as roupas produzidas.  

Com relação à posição na ocupação segundo sexo, verifica-se que as mulheres na 

posição de empregadas representam 71,2%; os homens, 28%. Já na posição de 

proprietários/as os homens constituem 72,0%; as mulheres, 28,0%. (Tabela 34).  
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Tabela 34 - Posição na ocupação segundo sexo no setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Sexo 

Posição na ocupação  

Total  Proprietário/a Empregado/a 

Frequência % Frequência % Frequência 

Masculino 18 72,0 7 28,0 25 

Feminino 62 28,8 153 71,2 215 

Total  80 33,3 160 66,7 240 

Nota: o símbolo “%” se refere ao percentual da linha. 
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

O número de empregadas do sexo feminino é duas vezes maior que o do sexo 

masculino. Esse resultado está associado à tradicional imagem de gênero ligada à atividade de 

venda de roupas, e da divisão sexual do trabalho, que relega às mulheres os postos de trabalho 

de base, mais desqualificado (LEITE, 2004).  

Quanto à participação dos homens na posição de empregados, as pesquisas na área 

evidenciam que os homens só se inserem nessa posição quando as oportunidades de empregos 

são escassas (VILASBOAS, 2015; HELENO, 2013). Nesta pesquisa em particular, além da 

pouca oportunidade de trabalho, a participação dos homens na posição de empregados está 

relacionada também a algum tipo de parentesco com o/a proprietário/a do estabelecimento, a 

saber, filho, sobrinho, genro, dentre outros, representando 52,0%.   

Sobre a participação do sexo feminino na posição de proprietária, esta se relaciona a 

dois momentos distintos: a) Crise da década de 1990, que fez com que um grande número de 

mulheres se inserisse no setor de confecção, posto que o aprendizado na costura era suficiente 

para fabricar as roupas em casa e vender nas feiras e ruas da cidade; b) Na atualidade muitas 

mulheres deixam a condição de empregadas para abrir sua própria “loja” de confecção.  

Por outro lado, a participação dos homens na posição de proprietário está relacionada 

ao fato de eles preferirem se inserir na atividade como donos do negócio - pequena indústria, 

facção ou comércio de roupas. 

Como o trabalho no Polo envolve a produção e a comercialização, buscou-se 

investigar quem era responsável por essas atividades. Os relatos dos/as entrevistados/as 

deixam claro que há uma nítida divisão do trabalho entre as duas atividades, tendo em vista 

que, geralmente, as mulheres ficam responsáveis pelas atividades de comercialização e os 

homens pelas atividades de gestão, produção e logística.  

 

Pesquisadora: Quais as tarefas que homens e mulheres realizam?  

Entrevistada: Venda é só mulher. A questão da fabricação, de cuidar do financeiro 
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é homem, mas para cuidar da loja sempre é mulher, porque mulher tem mais 

carisma, mais atenção, mais paciência e o homem não têm essas qualidades (Isabel, 

22 anos, empregada).  

 

Quanto à atividade de produção, os/as proprietários/as mantêm em seus domicílios 

uma unidade produtiva (facção domiciliar) e o trabalho é divido entre eles/as e a família, 

contudo, prevalece a divisão sexual do trabalho: o corte é uma atividade dos homens; a 

costura é sempre uma atividade das mulheres. A justificativa dos/as entrevistados/as é que o 

corte é um serviço pesado, que exige força para preparar o tecido.  

 

Pesquisadora: Quais as atividades que homens e mulheres realizam? 

Entrevistado: A gente (ele e o pai) fica com o serviço pesado, que é carregar o 

tecido e cortar. Minha mãe fica na parte de modelar (Gabriel, 27 anos, proprietário).  

 

Entrevistada: A gente (ela e o marido) enfesta e corta. Eu enfesto na mesa e ele vai 

lá e corta (Eva, 48 anos, proprietária).  

 

Entrevistado: Cortar eu mesmo que corto. Modelar é minha sogra. (...) Só costurar 

que não, porque eu tenho costureiras. Elas costuram para mim (...) (João, 29 anos, 

proprietário).  

 

Entrevistado: Minha sogra fica na parte da costura, meu cunhado toma conta da 

loja (Lucas, 19 anos, empregado).  

 

Uma maior presença do sexo masculino na atividade de corte vai ao encontro dos 

estudos sobre gênero na atividade de confecção, que mostram que, mesmo sendo uma 

atividade majoritariamente feminina, existem algumas etapas que são realizadas 

exclusivamente por homens, tais como o corte (NEVES; PEDROSA, 2007).   

Cabe destacar que o corte é uma das etapas mais valorizada do processo produtivo e a 

que utiliza algum recurso tecnológico, a exemplo da máquina de corte. Dessa forma, aqui se 

confirma a assertiva de que os homens são maioria nas etapas mais valorizadas do processo 

produtivo e nas que fazem uso de tecnologia.  

No comércio, as mulheres são responsáveis pela atividade de vendas, se proprietárias 

fabricantes ficam responsáveis também pela atividade de produção; já os homens 

proprietários ficam responsáveis pelas atividades de gestão do negócio e da produção, 

contratando mulheres para as vendas.  

 

Pesquisadora: Quais as atividades que homens e mulheres realizam?  

Entrevistada: Eu realizo mais a parte de vendas, porque ele (marido) não tem 

paciência de vender. Se for para mandar fabricar ele vai (Madalena, 41 anos, 

proprietária).  

 

Entrevistada: Mulher é mais na venda. Agora homem vendedor aqui eu nunca vi 

não (Raquel, 22 anos, empregada).  
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Tendo em vista que havia uma nítida divisão sexual do trabalho na atividade de 

comercialização, buscou-se investigar a percepção dos/as entrevistados/as sobre tal questão. 

Destarte, foi questionado se o trabalho de homem e mulher era visto como diferente.   

 

Pesquisadora: Você acha que o trabalho de mulher é diferente do trabalho do 

homem? 

Entrevistada: Sim, a questão da paciência, da educação, da atenção, e muitos 

homens não respeitam as mulheres, então as mulheres em si tem o preconceito de 

entrar numa loja que tem homem dentro, muitos donos não ficam dentro da loja por 

questão do preconceito das clientes não entrar com homem dentro (Isabel, 22 anos, 

empregada).  

 

Essa percepção também está presente no discurso dos/as proprietários/as, que 

justificam de diferentes maneiras a primazia das mulheres na função de vendedora.  

 

Pesquisadora: Você acha que o trabalho de mulher é diferente do trabalho do 

homem? 

Entrevistada: Lógico. Tem homens que são excelentes em vendas, mas para o 

masculino, para o feminino eu não indicaria. Não é preconceito, a não ser que ele 

entenda muito de moda. A mulher acaba tendo uma restrição ao entrar numa loja 

vendo homem vender roupa ou acessório feminino (Marta, 33 anos, proprietária).  

 

Entrevistado: Em termos de atendimento a mulher se abre mais, ela se sente mais a 

vontade para cuidar de coisas mais delicadas, limpeza de loja, organização e o trato 

com o cliente. Geralmente a mulher tem melhor perfil para isso, um zelo melhor 

para isso. A preferência para contratação é mulher... Tratando de roupa masculina ai 

você pode contratar homem, mas mesmo assim, loja de roupa masculina as 

vendedoras são todas mulheres. Porque quem vem comprar aqui é mulher, às vezes 

é um homem que compra, mas aí o que acontece? Uma mulher atende bem um 

homem e atende bem uma mulher. Homem só atende bem outro homem. É bem isso 

aí a justificativa (Pedro, 35 anos, proprietário).  

 

As representações sociais dos/as interlocutores/as não só reforçam os lugares ocupados 

por homens e mulheres nos postos de trabalho, mas deixam claro que a segmentação por sexo 

é baseada em atributos e estereótipos associados à mulher. Dentre os mencionados se 

destacam: atenciosas, delicadas, de confiança, criativa, organizada.  

 

Pesquisadora: Por que a maioria das pessoas contrata vendedora e não vendedor 

para as lojas? 

Entrevistado? Tem mais jeito né, são mais atenciosas, mais delicadas. Homem já é 

mais rápido e não dá tanta atenção (Gabriel, 27 anos, proprietário). 

 

Entretanto, não se pode desconsiderar que muitos/as entrevistados/as afirmaram que o 

motivo de ter mais mulheres vendedoras é pelo fato de os clientes se sentirem mais à vontade 

sendo atendidos por mulher.    
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Pesquisadora: Você acha que o trabalho de mulher é diferente do trabalho do 

homem? 

Entrevistado: Acredito que sim. Às vezes a pessoa se sente mais confortável em ser 

atendida por uma mulher do que por um homem. Por exemplo, eu vendo roupa 

infantil feminina e a pessoa vira para mim e fala assim: tem como experimentar? De 

certa forma ela vai ficar constrangida em ter que tirar a blusinha da filha perto de 

mim. Ai eu tenho que sair da loja para ela experimentar. Se é minha esposa que está 

aqui, ela mesma experimenta na menina. (...) Então tem esse tipo de problema, mas 

no atendimento em si não. (...) Tanto o homem quanto a mulher tem a mesma 

capacidade (João, 29 anos, proprietário).  

 

Entrevistada: Não, diferente não. Só que a mulher nesse ramo é melhor para 

atender. As clientes gostam de comprar na mão de mulher (Eva, 48 anos, 

proprietária).  

 

Daniel (20 anos, empregado), um dos poucos vendedores na região, não vê diferença 

no trabalho de homens e mulheres na ocupação. Questionado sobre como era trabalhar num 

segmento exercido predominantemente por mulher ele responde que: 

 

Entrevistado: Meu vizinho aqui é homem, só nos dois na metade do shopping. 

Então tipo assim, a gente acaba imaginando que os clientes estranham: nossa um 

homem atendendo. Mas acaba que a gente tem um ponto positivo em cima disso: o 

cliente fica curioso e vem comprar com a gente. Então a gente atende super bem, 

geralmente o cliente fica fiel. Então o atendimento sendo bom, tanto faz ser homem 

ou mulher (Daniel, 20 anos, empregado).  

 

Por outro lado, quando questionadas sobre o trabalho de homens no segmento, as 

mulheres foram maioria em discriminar a presença deles na atividade.  

 

Pesquisadora: Como vê o trabalho de homens num ocupação exercida 

majoritariamente por mulheres? 

Entrevistada: Alguns exercem até melhor do que uma mulher, alguns, mas a 

maioria não condiz com o trabalho feminino, não dá certo. Uma mulher faz um 

serviço de homem, mas um homem para fazer um serviço de uma mulher ele 

geralmente deixa muito a desejar (Isabel, 22 anos, empregada).  

 

Com referência à posição na ocupação segundo a escolaridade, as mulheres se 

concentram no nível de escolaridade de fundamental completo a médio completo: as 

empregadas, 62,7% e as proprietárias 41,9%.  Os homens empregados também se concentram 

nesse mesmo nível, somando 57,1%; já os proprietários predominam no nível de escolaridade 

superior, 38,9%, como mostra a Tabela 35.   

Tal comparação permite verificar que há desigualdade na escolaridade por posição. 

Independente de sexo, os/as empregados/as predominam nos níveis de escolaridade mais baixos. 

Pesquisa realizada por Pedroso (2008), no setor de confecção em Goiânia, também apresentou 

desigualdade no que se refere ao nível de escolaridade entre empregados/as e proprietários/as: 

ensino fundamental e ensino médio completo respectivamente.  
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Tabela 35 - Posição na ocupação segundo escolaridade e sexo no setor de confecção –  

Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Escolaridade 

 

Posição na ocupação 

Proprietário/a  Empregado/a Total  

Masculino Feminino Masculino  Feminino  

N % N % N  % N  % N % 

Até o ensino 

fundamental 

completo 

1 5,6 7 11,3 0 0,0 18 11,8 26 10,8 

De fundamental 

completo a médio 

completo 

4 22,2 26 41,9 4 57,1 96 62,7 130 54,2 

Superior incompleto 6 33,3 11 17,7 3 42,9 27 17,6 47 19,6 

Superior completo 7 38,9 18 29,0 0 0,0 12 7,8 37 15,4 

Total  18 100,0 62 100,0 7 100,0 153 100,0 240 100,0 

Nota: O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna, e o símbolo “N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Em relação à posição na ocupação segundo a escolaridade e sexo, os dados da tabela 

indicam que na posição de empregadas as mulheres se concentram no nível de escolaridade de 

fundamental completo a médio completo 62,7%; os homens nessa mesma posição também se 

concentram nesse nível de escolaridade, 57,1%.  

Constata-se assim, que os/as trabalhadores/as de nível fundamental completo a médio 

completo constituem a massa de trabalhadores/as que ocupam postos de trabalho menos 

qualificado e menos valorizado. Uma das justificativas é que, na maioria das vezes, esses/as 

trabalhadores/as iniciam o nível superior, mas as dificuldades econômicas e de conciliação 

entre trabalho e estudo impedem a conclusão (VILASBOAS, 2015). 

Já na posição de proprietários/as, as mulheres se concentram no nível de escolaridade 

de fundamental completo a médio completo, 41,9%. Por outro lado, os homens nessa mesma 

posição predominam no nível superior completo, 38,9%. Quando se agrega os níveis de 

escolaridade superior incompleto e superior completo: as mulheres somam 46,7%; os homens 

72,2%, ou seja, quase o dobro das mulheres.  

Verifica-se, assim, que existe desigualdade de escolaridade entre homens e mulheres 

que compõem a amostra, com prejuízos às últimas, uma vez que elas são maioria nos níveis 

de escolaridade mais baixos.  

A Tabela 36 mostra a posição na ocupação segundo a idade. As mulheres na posição 

de empregadas são jovens, na faixa de idade de 20 a 29 anos, 57,5%; as mulheres na posição 
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de proprietárias também são maioria nessa faixa de idade, somando, 27,4%. Quanto aos 

homens na posição de empregados, eles se concentram nas faixas de idade de 20 a 29 anos, 

42,9%; já os homens na posição proprietários se concentram na faixa de idade de 30 a 39 

anos, 33,3%.  

Esses dados mostram a interferência da idade na hierarquia do trabalho/emprego. Na 

posição de empregados/as homens e mulheres são jovens. A justificativa, segundo Araújo e 

Amorim (2001/02), é que as empresas preferem empregar jovens com pouca escolarização e 

experiência profissional, cujo objetivo é obter vantagens de custos e controle (recebem 

menores salários e são mais submissos às regras impostas). No elo do comércio essa 

exigência recai principalmente sobre as mulheres.  

 

Tabela 36 - Posição na ocupação segundo idade e sexo no setor de confecção – Região da 

Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Idade  

Posição na ocupação 

Proprietário/a Empregado/a 
Total  

Masculino  Feminino Masculino  Feminino 

N % N % N % N % N % 

Até 19 anos 0 0 1 1,6 3 42,8 12 7,8 16 6,7 

De 20 a 29 

anos 
5 27,8 17 27,4 3 42,9 88 57,5 113 47,1 

De 30 a 39 

anos 
6 33,3 16 25,8 1 14,4 38 24,8 61 25,4 

De 40 a 49 

anos 
3 16,7 16 25,8 0   0,0 10 6,5 29 12,0 

De 50 a 59 

anos 
2 11,1 12 19,4 0 0,0- 0 0,0 14 5,9 

De 60 ou 

mais 
2 11,1 0 0,0 0 0,0 5 3,3 7 2,9 

Total  18 100,0 62 100,0 7 100,0 153 100,0 240 100,0 

Nota: O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

No que tange à posição na ocupação segundo a idade e sexo, verifica-se que homens e 

mulheres na posição de empregados/as estão concentrados na faixa de idade de 20 a 29 anos: 

eles 42,8%; elas 57,5%. Na posição de proprietários/as, verifica-se que os homens 

predominam na faixa etária de 30 a 39 anos, 33,3%; já as mulheres se concentram na faixa de 

idade de 20 a 29 anos, 27,4%.  

Esse resultado é importante para mostrar que o Polo de confecção na região da Rua 44 

está sendo constituído por uma nova geração de mulheres jovens, tanto na posição de 
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empregada quanto de empreendedora.  A análise dos surveys e das entrevistas permite apontar 

que essas mulheres (proprietárias e/ou empregadas) têm trajetória de trabalho formal e 

informal em diversos ramos de atividade, sobretudo do ramo de confecção.  

Nesse sentido, o Polo se destaca, por um lado, por possibilitar mobilidade social para 

um conjunto de mulheres, cuja ascensão profissional é através da abertura de um negócio 

próprio, tornando-se empreendedoras do ramo de confecção. Por outro lado, mostra que o 

setor ainda reforça e reproduz desigualdades de gênero quando aloca mulheres em diferentes 

espaços produtivos.  

Outra variável importante na forma de inserção dos/as trabalhadores/as na atividade de 

confecção é, além da idade, a presença ou não de filhos. A preferência das empresas no ramo 

do comércio é por mulheres sem filhos. Quanto a presença ou não de filhos, foi possível 

constatar que, entre as 153 trabalhadoras na posição de empregadas, 74 não têm filhos, ou 

seja, quase a metade, 48,4¨%.  

A Tabela 37 indica a posição na ocupação segundo rendimento e sexo. As mulheres na 

posição de empregadas são maioria na faixa de rendimento acima de 1 até 2 salários mínimos, 

representando 69,3%; os homens nessa mesma posição auferem rendimento de até 1 salário 

mínimo 42,9%. Por sua vez, as mulheres na posição de proprietárias se concentram na faixa 

de rendimento acima de 2 salários até 5 salários, 41,9%; já os homens nessa posição se 

concentram na faixa de rendimento acima de 10 salários mínimos, 27,8%.  

Nota-se que há desigualdade no rendimento salarial entre homens e mulheres: as 

mulheres na posição de proprietárias auferem metade do rendimento dos homens na mesma 

posição. Esse dado confirma as assertivas de que mesmo exercendo as mesmas ocupações e 

ocupando os mesmo postos de trabalho, as mulheres auferem menores rendimentos 

comparadas aos homens (LEITE, 2004; VILASBOAS, 2015).  

Por outro lado, o fato de os homens na posição de empregados receberem um menor 

rendimento comparado às mulheres na mesma posição pode estar relacionado ao vínculo 

familiar; embora seja registrado como um empregado, ele é um “ajudante” que recebe um 

salário menor pelo pagamento da “ajuda”.   
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Tabela 37 - Posição na ocupação segundo renda mensal em salários mínimos e sexo no 

setor de confecção – Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Renda em 

salários-

mínimos 

Posição na ocupação Totais 

Proprietário/a Empregado/a  

Masculino Feminino Masculino Feminino  

N % N % N % N % N % 

Até 1  0 0,0 0 0,0 3 42,9 17 11,1 20 8,3 

Acima de 1 

até 2  
1 

5,6 
10 

16,1 2 28,6 106 69,3 
119 

49,6 

Acima de 2 

até 5  
3 

16,7 
26 

41,9 2 28,6 7 4,6 
38 

15,8 

Acima de 5 

até 10  
4 

22,3 
8 

12,9 0 0,0 0 0,0 
12 

5,0 

Acima de 10  5 27,8 5 8,2 0 0,0 0 0,0 10 4,2 

Não 

respondeu 
5 

27,6 
13 

20,9 0 0,0 23 15,0 
41 

17,1 

Total 18 100,0 62 100,0 7 100,0 153 100,0 240 100,0 

Nota: O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e “N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Nas entrevistas buscou-se investigar se havia algum tipo de diferença no ganho de 

mulher e no ganho do homem. A maioria dos/as interlocutores/as respondeu que não. 

Entretanto, o fato de não ganhar muito apareceu como um motivo que restringe a entrada do 

homem no segmento. Para a maioria dos homens, a inserção no segmento só é atrativa como 

proprietário, porque propicia melhores ganhos.  

 

Pesquisadora: Tem diferença no ganho de homem e mulher? 

Entrevistado: Homem quer sempre ganhar mais que a mulher. Então por isso eles 

não procuram tanto essa área. Eles querem ser mais dono do que funcionário. No 

meu caso, eu não queria ser funcionário de uma loja. Se fosse para eu ser 

funcionário eu ia procurar outro serviço (Gabriel, 27 anos, proprietário). 

 

Tal como já exposto, a maioria dos/as trabalhadores/as na posição de proprietários/as 

informou um rendimento aparentemente abaixo do real e uma grande parcela não respondeu. 

Tal fato é comum em pesquisas que envolvem ocupações marcadas por ilegalidade e/ou 

informalidade, uma vez que não responder ou mentir sobre o rendimento é uma forma de 

proteção e de conservar a invisibilidade da atividade econômica, a fim de manter os órgãos de 

fiscalização e controle à distância.   

Entretanto, mesmo o rendimento sendo omitido ou “mascarado”, foi possível perceber 

que a maioria dos/as proprietários/as tem renda superior a muitos/as trabalhadores/as de 

ocupações formais e de prestígio nacional. Nesse sentido, o rendimento conferido pela 
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posição de proprietário/a do negócio pode ser uma das justificativas para muitos/as 

permanecerem na ocupação, mesmo vivenciando condições de precariedade e informalidade.  

 

4.6  DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO REPRODUTIVO: NOVOS TEMPOS, 

VELHOS COSTUMES 

 

O propósito deste tópico é analisar a divisão do trabalho reprodutivo nos arranjos 

familiares dos/as trabalhadores/as inseridos/as na atividade de confecção investigada. 

Entretanto, antes da análise da divisão do trabalho reprodutivo, faz-se uma análise das 

relações familiares dos/as trabalhadores/as e das condições de reprodução social.   

 

4.6.1  Relações familiares e condições de reprodução social 

 

Na análise da estrutura familiar dos/as trabalhadores/as da região da Rua 44, buscou-se 

investigar a existência ou não de filhos; os/as trabalhadores/as que não têm filhos somam 

44,2%; já os/as trabalhadores/as que têm filhos representam 55,8%.  

Quanto ao número de filhos, a maioria dos/as trabalhadores/as declarou ter um filho, 

41,8%, em seguida os/as que declararam ter dois filhos, 35,8%. Observa-se, portanto, que o 

número de filhos com maior representatividade é de um a dois, representando juntos, 77,6% 

do total, como indica a Tabela 38.   

Esse resultado está em consonância com os estudos de gênero, que têm apontado que, 

de modo geral, houve queda da fecundidade das mulheres e, consequentemente, a redução no 

número de pessoas por família (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000). 

 

Tabela 38 - Número de filhos no setor de confecção - Região da Rua 44, Goiânia-GO - 

2016 

Número de filhos Frequência Percentual 

1 56 41,8 

2 48 35,8 

3 29 21,5 

4 1 0,9 

Total 134 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os que declararam ter filhos. 
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

 



203 

 

 

A Tabela 39 indica o número de filhos segundo o estado civil dos/as trabalhadores/as. 

Constata-se que a configuração familiar mais comum na região é o arranjo nuclear, 

constituído por casais com filhos, 69,5%. Esses dados são superiores ao encontrado no 

segmento em Goiânia, que é de 58,9% (CENSO, 2010).  

Dentre o número de filhos com maior representatividade, um e dois filhos, os casados 

somam 57,1% e 77,1% respectivamente. O estado cível dos/as trabalhadores/as do Polo faz 

parte da realidade da atividade de confecção, que é tradicionalmente relacionada ao ambiente 

doméstico e ao trabalho reprodutivo e, na maioria das vezes, os/as ocupados/as estão 

posicionados/as em arranjos de famílias de união estável com filhos. 

 

Tabela 39 - Número de filhos segundo estado civil no setor de confecção – Região da Rua 

44, Goiânia-GO – 2016 

Estado civil 

Número de filhos 
Totais 

1 2 3 4 

N % N % N % N % N % 

Solteiro 20 35,7 5 10,4 3 10,3 1 100 29 21,6 

Casado  32 57,1 37 77,1 24 82,8 0 0,0 93 69,4 

Separado 3 5,4 6 12,5 2 6,9 0 0,0 11 8,2 

Viúvo 1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

Total  56 100,0 48 100,0 30 100,0 1 100,0 134 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os que declararam ter filhos. O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e 

“N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

A Tabela 40 mostra o número de filhos segundo a faixa de idade, a maioria dos/as 

trabalhadores/as com um filho tem idade de 20 a 29 anos, 53,6%; já os/as com dois filhos têm 

idade de 30 a 39 anos, 43,8%. A preponderância de trabalhadores/as na faixa de idade de 20 a 

29 anos sugere que os filhos ainda são pequenos, necessitando de maiores cuidados e de 

creches.  
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Tabela 40 - Número de filhos segundo idade no setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Faixa etária 

Número de filhos 
Totais 

1 2 3 4 

N % N % N % N % N % 

Até 19 anos 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

20 a 29 anos 30 53,6 6 12,5 4 13,8 0 0,0 40  29,8 

30 a 39 anos 18 32,1 21 43,8 9 31,0 1 100,0 49 36,7 

40 a 49 anos 3 5,4 13 27,1 9 31,0 0 0,0 25 18,6 

50 a 59 anos 2 3,6 6 12,5 5 17,2 0 0,0 13 9,7 

60 ou mais 2 3,6 2 4,1 2 7,0 0 0,0 6 4,5 

Total  56 100,0 48 100,0 29 100,0 1 1 134 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os que declararam ter filhos. O símbolo “%” se refere ao percentual da 

coluna e “N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Em relação ao número de moradores por domicílio, constatou-se uma maior presença 

daqueles com três pessoas, 25,4%; seguido daqueles com quatro pessoas, 24,2%. Esses dados 

estão de acordo com a literatura sobre gênero e trabalho no Brasil e com os dados do Censo 

(2010) para a população de Goiânia, que confirma a predominância de três moradores por 

domicílio na capital.  

No que se refere à posição no domicílio, a Tabela 41 indica que a maioria dos/as 

informantes se declarou cônjuge, 43,3%; seguido de filho/a, 23,8%; chefe de domicílio, 

19,2%; parente e agregado, 5,0%; filho com cônjuge, 2,5%. A opção pela variável filho com 

cônjuge surgiu na aplicação do questionário, em que se identificou que jovens casais moram 

na casa dos pais por um período transitório ou permanente, dada a dificuldade financeira com 

relação à moradia (aluguel) nas grandes cidades.  
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Tabela 41 - Posição no domicílio segundo o sexo no setor de confecção – Região da Rua 

44, Goiânia-GO – 2016 

Posição no domicílio 

Sexo 
Totais 

Masculino Feminino 

N % N % N % 

Chefe 16 64,0 30 14,0 46 19,2 

Cônjuge 1 4,0 103 47,9 104 43,3 

Filho 7 28,0 50 23,3 57  23,8 

Parente ou agregado 0 0,0 12 5,6 12 5,0 

Filho com cônjuge 0 0,0 6 2,8 6 2,5 

Não respondeu 1 4,0 14 6,4 15 6,2 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Nota: O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e “N” à frequência. 
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

A análise da posição no domicílio por sexo mostra que, do total de trabalhadores/as 

que responderam ser chefe de domicílio, 64,0% são homens. Esse resultado indica que os 

homens são os principais responsáveis por subsidiar financeiramente seus domicílios. Na 

posição de cônjuge a situação se inverte, prevalecendo as mulheres, 47,9%. Na posição de 

filho/a os homens são 28,0% dos casos; as mulheres 23,3%. Na posição de parente e 

agregado, filho e cônjuge, constata-se que a participação de mulheres é de 5,6% e 2,8%, bem 

como a inexistência de homens nessa posição. Tal resultado indica que as mulheres são mais 

propensas a residirem com os pais e/ou parentes, ainda que casadas.  

Considerando que a remuneração familiar é uma característica do setor de confecção, 

buscou-se identificar o rendimento auferido pelo conjunto de trabalhadores/as da mesma 

família. De acordo com a Tabela 42, o rendimento familiar com maior representatividade é de 

acima de 2 até 5 salários mínimos, 32,9%. Um rendimento mais elevado por parte da família 

possibilita melhores condições de vida e trabalho, bem como o acesso a bens de consumo, tal 

como será demonstrado adiante. Destaca-se aqui a grande quantidade de pessoas que não 

respondeu à pergunta sobre rendimento, já problematizado no texto.  

Na análise da renda por domicílio para Goiânia, o Censo (2010) indica o mesmo 

resultado para a maioria dos trabalhadores ocupados na atividade de confecção: 

predominância do rendimento de mais de 2 até 5 salários mínimos. 
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Tabela 42 - Rendimento familiar mensal no setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Número de filhos Frequência Percentual 

Até 1 salário-mínimo 4 1,7 

Acima de 1 salário até 2 salários-mínimos 40 16,7 

Acima de  2 salários até 5 salários-mínimos 79 32,9 

Acima de 5 salários até 10 salários-mínimos 47 19,6 

Acima de 10 salários-mínimos 25 10,4 

Não respondeu 45 18,7 

Total 240 100,0 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora 
 

A Tabela 43 indica a participação dos/as trabalhadores/as no rendimento mensal 

familiar, observa-se que a maioria contribui com 50% do rendimento familiar, 38,3%. Os/as 

que contribuem com 100% do rendimento familiar correspondem a 16,3%. Estes/as 

últimos/as não contam com a ajuda financeira de outro membro da família e são, portanto, os 

responsáveis diretos por todo o rendimento familiar.  

Dentre os/as trabalhadores/as cuja remuneração corresponde a até 50% do total do 

rendimento familiar, a maioria são mulheres, somando 38,6%; os homens também são 

maioria nessa mesma faixa de participação, representando 36,0%. Por outro lado, os/as 

trabalhadores/as em que a remuneração corresponde a 100% do total do rendimento familiar, 

os homens prevalecem, somando 24,0%; as mulheres, 15,3%. Verifica-se, assim, que quando 

se trata de rendimento total do domicílio, os homens são maioria. 
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Tabela 43 - Participação da remuneração do/a trabalhador/a no rendimento familiar no 

setor de confecção – Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Participação na 

remuneração 

Sexo 
Totais 

Masculino Feminino 

N % N % N % 

Aproximadamente 25% 

do rendimento familiar 
5 20,0 59 27,4 64 26,7 

Aproximadamente 50% 

do rendimento familiar 
9 36,0 83 38,6 92 38,3 

Aproximadamente 75% 

do rendimento familiar 
4 16,0 6 2,8 10 4,2 

Aproximadamente 100% 

do rendimento familiar 
6 24,0 33 15,3 39 16,3 

Não respondeu 1 4,0 34 15,8 35 14,6 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Nota: O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e “N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Sobre o rendimento médio mensal do chefe de domicílio, a análise por sexo indica que 

as mulheres na condição de chefe de família auferem rendimento de R$ 1.577,27, enquanto 

que os homens na mesma condição obtêm rendimento de R$ 4.173,88. Esses dados mostram 

que há desigualdade de rendimentos entre os sexos, tal como evidenciado em farta literatura 

sobre rendimentos salariais.   

Sobre o tipo de moradia, a maioria dos/as informantes tem casa própria, 59,6%. Em 

seguida estão aqueles/as com moradia alugada, 34,2%. Já os/as trabalhadores/as que têm 

moradia emprestada ou cedida é minoria, juntos somam 6,3% dos casos. O índice de 

trabalhadores/as com casa própria no segmento de confecção da região supera o índice da 

capital para o segmento, que segundo os dados do Censo para Goiânia (2010) é de 53,4%.  

Dessa forma, os dados da região apontam um maior poder aquisitivo por parte dos/as 

trabalhadores/as. Tal resultado está associado ao crescimento econômico do país e ao 

desenvolvimento de políticas públicas habitacionais a partir dos anos 2000, bem como à 

pujança da atividade na região a partir desse mesmo período. 

A análise sobre o acesso a bens de consumo dos/as trabalhadores/as também foi 

realizada, permitindo verificar a qualidade e as condições de vida e trabalho. De uma maneira 

geral, os bens que os/as trabalhadores/as têm maior acesso são: telefone celular, 97,9%; cartão 

de crédito, 72,5%; computador, 70,8%; automóvel, 68,3%; internet, 68,3%; TV por 

assinatura, 45,8%; plano de saúde, 41,7%; moto, 35,0%; academia, 33,3%; empregada 

diarista, 12,1%; empregada mensalista, 5,8%. Nota-se, portanto, que uma grande parcela de 
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trabalhadores/as tem acesso a bens de consumo, o que revela que a renda auferida lhes 

possibilita uma maior qualidade de vida, segurança e saúde.   

Outro índice associado às condições de vida e trabalho se refere ao tempo gasto no 

deslocamento da casa para o trabalho. Do total de trabalhadores/as, 53,3% responderam que 

gastam até 30 minutos. Aqueles/as que gastam acima de 30 minutos até 60 minutos somam, 

28,4%; os que gastam mais 60 minutos, 18,3%. Esses dados sugerem que a maioria dos/as 

trabalhadores/as mora em bairros da capital e em municípios próximos.    

O transporte mais utilizado pelos/as trabalhadores/as no deslocamento da casa para o 

trabalho é moto e carro. Dos 240 trabalhadores, 66,7% possuem carro; 35,0% possuem moto. 

Esses dados são superiores aos do Censo para Goiânia (2010), que indicou a existência de 

55,8% de automóvel e 24,3% de moto nos domicílios particulares na capital. 

Por fim, cabe pontuar que a maioria dos/as trabalhadores/as reside no município de 

Goiânia, 82,0%; o restante reside nos municípios de Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador 

Canedo, dentre outros.   

 

4.6.2  Divisão sexual do trabalho reprodutivo: a permanência da cultura de “ajuda” 

 

O primeiro aspecto aqui mencionado é que na pesquisa de campo, tanto homens 

quanto mulheres estranharam as perguntas sobre a divisão do trabalho doméstico, sobretudo 

as mulheres. Várias delas questionaram o porquê das perguntas sobre a divisão do trabalho 

doméstico para uma pesquisa acadêmica, dando a entender que achavam que a pesquisa 

deveria versar sobre assuntos mais importantes. Na percepção delas, era óbvio que a 

responsabilidade das tarefas de casa era das mulheres, não havendo, assim, necessidade de 

pesquisar o assunto.  

Essas opiniões revelam a ausência de uma concepção crítica das pessoas sobre as 

questões de gênero. Dentre essas questões, ressalta-se a proposição de que a responsabilidade 

pelas tarefas da casa e dos filhos, quando atribuída exclusivamente às mulheres, contribui para 

dificultar a inserção ou permanência da mesma no mercado de trabalho. Uma das 

justificativas para a dificuldade de inserção está ligada ao fato de que o tempo dedicado ao 

trabalho assalariado depende do tempo dedicado ao trabalho reprodutivo (HIRATA; 

ZARIFIAN, 2009, p. 254).   

Os dados da pesquisa coadunam com o cenário apresentado. Dentre as 215 

trabalhadoras mulheres da amostra, 205, realizam tarefas domésticas em seus lares, ou seja, 
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95,3%. Desse modo, buscou-se analisar a divisão sexual do trabalho reprodutivo nos arranjos 

familiares dos/as trabalhadores/as, questionando quem eram os/as responsáveis pelas tarefas 

domésticas ou de cuidado com os filhos, tendo como opção de resposta, a própria pessoa, o 

cônjuge, a empregada doméstica, o vizinho, os parentes. 

As respostas dos/as interlocutores/as mostram que as mulheres são as principais 

responsáveis pelos afazeres domésticos, somando 62,3%. Já os homens responderam que não 

se responsabilizam, representando 52,0%. Uma menor participação dos homens nas tarefas de 

cuidado com a casa vai ao encontro da literatura, que aponta pouca participação dos homens, 

embora esta tenha aumentado nos últimos anos (BRUSCHINI; RICOLDI, 2009; NUNES, 

2011). Com relação à responsabilidade do cônjuge, doméstica, vizinhos e parentes nas tarefas 

domésticas, as respostas foram incipientes. 

De acordo com a maioria das mulheres, elas próprias são as responsáveis por realizar 

as seguintes tarefas: lavar roupa (70,2%); passar roupa (65,1%); cozinhar (67,4%); lavar a 

louça (69,8%); limpar móveis (67,9%); varrer a casa (68,8%); lavar banheiro (67,8%); fazer 

compra em supermercado (62,8%). Quanto às tarefas de ensinar a lição às crianças e leva-las 

para a escola, foi possível observar que há uma menor participação das mulheres, 59,3% e 

24,4%. Sobre a participação dos demais membros da casa (cônjuge, doméstica, vizinho e 

parente) as respostas evidenciam uma participação insignificante. 

Já os homens responderam que não participam das tarefas da casa, tais como lavar 

roupa (56,0%); passar roupa (52,0%); cozinhar (56,0%); lavar a louça (52,0%); limpar móveis 

(56,0%); varrer a casa (48,0%); lavar banheiro (48,0%). Chama-se a atenção para o fato de os 

homens omitir a verdade sobre tais questões, o que pode indicar uma participação ainda 

menor por parte destes na realidade concreta.  

Entretanto, os homens responderam que participam das seguintes tarefas: fazer as 

compras do supermercado, 44,0%; levar os filhos na escola, 54,5%; ensinar a lição às 

crianças, 45,5%. Uma maior participação dos homens nessas tarefas está associada ao fato de 

eles preferirem realizar as tarefas externas à casa, ainda que domésticas ou de cuidados. Com 

relação à participação dos demais membros da casa, as respostas dos interlocutores também 

foram irrelevantes.   

Uma variável importante nos estudos sobre gênero diz respeito ao número de horas de 

trabalho em afazeres domésticos. Essa variável permite mensurar o quanto de trabalho 

gratuito é realizado pelas mulheres e também chama a atenção para sua naturalização e 

invisibilidade, já que muitas não sabiam o quanto de horas de trabalho doméstico realizava. 

Tal percepção mostra que a sobrecarga de trabalho foi incorporada à rotina de trabalho, 
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naturalizando um novo perfil de mulher: a que trabalha fora, mas que continua responsável 

pelo trabalho da casa. 

A Tabela 44 mostra que os homens participam muito pouco do trabalho doméstico, de 

uma a quatro horas por semana, 44,4%; já as mulheres participam de 10 a 20 horas por 

semana, 29,8%. Nota-se, assim, que existe desigualdade no tempo de trabalho doméstico entre 

os sexos, com perdas severas para as mulheres.  

 

Tabela 44 - Horas de trabalho doméstico por semana segundo sexo no setor de confecção 

- Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Faixa de horas 

Sexo 
Totais 

Masculino Feminino 

N % N % N % 

De 1 a 4 horas 8 44,4 50 24,4 58 26,0% 

De 5 a 9 horas 3 16,7 42 20,5 45 20,2% 

De 10 a 20 horas 6 33,3 61 29,8 67 30,0% 

Acima de 20 horas 0 0,0 20 9,7 20 9,0% 

Não respondeu 1 5,6 32 15,6 33 14,8% 

Total 18 100,0 205 100,0 223 100,0 

Notas: Estão incluídos somente os/as trabalhadores/as que declararam realizar tarefas domésticas. O 

símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e “N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Investigou-se também o número de horas semanais dedicadas ao trabalho doméstico 

por posição na ocupação, a análise inclui todos/as os/as trabalhadores/as tendo em vista 

verificar quem são os que não realizam trabalho doméstico.  

A Tabela 45 indica que dentre os que não se dedicam a tarefas domésticas, a maioria 

são homens proprietários de estabelecimentos, 33,3%; entre as mulheres na mesma posição, a 

maioria dedica de 10 a 20 horas por semana, 30,6%. Por outro lado, na posição de 

empregados/as, os homens dedicam de uma a quatro horas semanais, representando 42,9%; as 

mulheres dedicam de 10 a 20 horas semanais, somando 27,5%. Nota-se, assim, que existe 

desigualdade no tempo de trabalho doméstico entre os sexos, com prejuízos para as mulheres, 

independentemente da posição que elas ocupam no segmento.  
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Tabela 45 - Horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos segundo o sexo e a 

posição na ocupação no setor de confecção – Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Horas dedicadas 

Posição na ocupação 

Totais Proprietário/a Empregado/a 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

N % N % N % N % N % 

Não dedica 6 33,3 6 9,7 1 14,3 4 2,6 17 7,1 

De 1 a 4 5 27,8 13 21,0 3 42,9 37 24,2 58 24,2 

De 5 a 9 2 11,1 15 24,2 1 14,3 27 17,6 45 18,8 

De 10 a 20 5 27,8 19 30,6 1 14,3 42 27,5 67 27,9 

Acima de 20 0 0,0 2 3,2 0 0,0 18 11,8 20 8,3 

Não Respondeu 0 0,0 7 11,3 1 14,3 25 16,3 33 13,8 

Total 18 100,0 62 100,0 7 100,0 153 100,0 240 100,0 

Notas: Estão incluídos todos/as os/as trabalhadores/as. O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e 

“N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Com relação ao horário em que os/as trabalhadores/as realizam o trabalho doméstico, 

foi possível verificar que a maioria, independente de sexo, realiza as tarefas todos os dias e 

nos finais de semana, 53,8%. A análise por sexo indica que as mulheres representam 54,1%; 

os homens 50,0%, como mostra a Tabela 46.  

 

Tabela 46 - Horário em que realiza o trabalho doméstico segundo o sexo no setor de 

confecção – Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Quando realiza 

Sexo 
Totais 

Masculino Feminino 

N % N % N % 

Todos os dias pela manhã 0 0,0 10 4,9 10 4,5 

Todos os dias à noite 2 11,1 24 11,7 26 11,7 

Somente nos finais de semana 6 33,3 32 15,6 38 17,0 

Todos os dias e no final de semana 9 50,0 111 54,1 120 53,8 

Não respondeu 1 5,6 28 13,7 29 13,0 

Total 18 100,0 205 100,0 223 100,0 

Nota: Estão incluídos somente os/as trabalhadores/as que declararam realizar tarefas domésticas. O símbolo 

“%” se refere ao percentual da coluna e “N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Embora o tempo das mulheres seja curto para tanto trabalho e que tenham que 

sacrificar seus horários de descanso e lazer, o que inclui os finais de semana, é possível 

perceber que elas se sentem agradecidas por ter trabalho ou emprego que lhes dê autonomia e 

condições financeiras para sustentar os filhos. Essa percepção foi demostrada no discurso de 
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Eva (48 anos, proprietária), quando ela relata sua exaustiva rotina de trabalho no final diz que 

“(...) É muito corrido. Só que é daqui que tiro meu sustento, consigo sustentar meus filhos e 

ter independência financeira”.  

Assim como os dados objetivos, as informações subjetivas deixam explícito que na 

prática são poucos os homens que participam ativamente das tarefas domésticas. Esse 

resultado confirma a literatura específica da área, que diz que mesmo quando a mulher 

trabalha fora, a responsabilidade sobre os afazeres domésticos ainda recai sobre ela 

(RICOLDI, 2010).  

 

Pesquisadora: Seu marido participa do trabalho da casa? Qual a tarefa que ele faz? 

Entrevistada: Mais ou menos. A maioria sou eu, às vezes ele limpa o quintal, só 

isso. O resto é tudo eu (Talita, 26 anos, empregada).  

 

Entrevistada: Não participa. Ele fala: você não trabalha todo dia mesmo, para que 

eu vou te ajudar. Ele fala assim porque ele é bem organizado, ele chega pega a roupa 

suja é põe lá no cesto, ele organiza, mas para lavar esse “trem”, ele não lava não.  

Pesquisadora: Cuidar dos filhos, levar na escola ou fazer supermercado, ele faz? 

Entrevistada: Faz. Eu falo: hoje você leva fulana na escola (filha), ele leva sem 

reclamar (...). As compras do supermercado ele compra todo mês ou todo dia que 

precisar. É só eu falar, acabou isso, ele vai lá e compra sabe (...) (Madalena, 41anos, 

proprietária).  

 

Entre os homens a percepção geral é de que a responsabilidade pelas tarefas 

domésticas é da mulher. Alguns relataram “ajudar” a esposa em algumas tarefas, mas 

demonstrando que não é sua “obrigação”. A “naturalização” da ideia de que trabalho 

doméstico é uma responsabilidade da mulher está presente no discurso de Pedro (35 anos, 

proprietário).  

 

Pesquisadora: Você participa do trabalho de casa? Qual tarefa você faz? 

Entrevistado: Participo. Mas assim eu ajudo dentro daquilo...Porque minha esposa 

é bem consciente nesse sentido, ela está em casa, ela que faz tudo, toma conta da 

casa sozinha. Quando chego, às vezes ela está cansada e pede para eu ajudar. Mas é 

sempre naquele equilíbrio, não existe aquela coisa eu faço isso e você faz aquilo. È 

uma questão de estar lá vamos fazer a gente “ajuda”. Então existe essa solicitude, eu 

estou aberto para ajudar, porque quando chego em casa tem algumas coisas que eu 

faço (...). Eu nunca precisei cobrar nada dela, então ela cumpre, ela sabe que tem as 

responsabilidades dela e eu tenho as minhas. Por exemplo, à noite eu faço leitura 

com as crianças, eu pego alguns livro e vou ler com eles todos os dias, todos os dias, 

às vezes ela participa (...). Cada um tem sua função ali dentro e funciona normal 

(Pedro, 35 anos, proprietário).   

 

A representação social de Pedro é reforçada pelo fato de a mulher exercer apenas a 

“função” de dona de casa. Tal percepção remete à tradicional divisão sexual do trabalho, que 

normatiza as funções de homens e mulheres, designando a prioridade dos homens no 

exercício das funções da esfera produtiva e das mulheres às funções da esfera reprodutiva, 
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(KERGOAT, 2009; HIRATA; KERGOAT, 2007).  

Todavia, a discriminação por gênero quanto se trata de trabalho doméstico não se 

restringe ao sexo masculino. Muitas mulheres ainda veem a participação do homem não como 

um processo natural, mas como uma “ajuda”.  

 

Pesquisadora: Você e seu esposo dividem as tarefas domésticas?  

Entrevistada: Não é dividida. A gente é bem parceiro um com o outro, quanto não 

dá para eu buscar as crianças ele busca, quando ele não faz a comida eu faço. 

Quanto eu estou cansada ele me “ajuda”. A gente é muito parceiro, quando não dá 

para eu levar as crianças no dentista ele leva, ele me “ajuda” muito nessa parte 

(Marta, 33 anos, proprietária).   

 

Entre os/as entrevistados/as o caso mais participativo na divisão do trabalho doméstico 

é de Eva (48 anos, proprietária). Segundo ela, o trabalho é sempre dividido entre ela e o 

marido, sem distinção de sexo.  

 

Pesquisadora: Quem faz o trabalho doméstico na sua casa? 

Entrevistada: A gente (ela e o marido) chega em casa eu vou lavar louça e meu 

marido vai fazer a janta, é tudo dividido. Se eu varro a casa ele passa o pano. Se eu 

lavo o banheiro ele lava a casa. É tudo dividido e não cansa tanto como a gente 

chegar em casa e ele ir assistir televisão. Ele é companheiro, eu faço uma coisa e ele 

faz outra. Então é rápido, em 2 horas no máximo a gente faz janta, já fez tudo e está 

sentado (Eva, 48 anos, proprietária).   

 

O relato de Eva mostra que quando o trabalho doméstico é dividido entre o casal, a 

sobrecarga de trabalho é menor, o tempo de realização também, sobrando mais tempo para o 

descanso.  

Tendo em vista conhecer o cotidiano de trabalho dos/as entrevistados/as, foi pedido a 

eles/as que fizessem uma descrição de suas rotinas. Os relatos permitiram observar que 

homens e mulheres têm preocupações distintas sobre o trabalho. Para as mulheres, o trabalho 

reprodutivo vem em primeiro lugar, e só depois dele é que elas vão planejar e/ou realizar o 

trabalho produtivo. Por outro lado, os homens não têm esse tipo de preocupação, eles 

começam o dia com a única responsabilidade de planejar e/ou realizar o trabalho produtivo. 

 

Pesquisadora: Descreva para mim um dia de seu trabalho.  

Entrevistada: Eu acordo as 05:30 h da manhã, faço o café, acordo meus filhos e 

deixo na escola e venho para a loja. Abro aqui as 7:30 ou 8h da manhã, as 

mercadorias ficam arrumadinhas, a gente só abre e vai trabalhar. Chego em casa e 

vou fazer o jantar, ensinar menino fazer tarefa, dormir meia-noite e acordar as 5:30h. 

No dia que tenho que fazer compras funciona assim: segunda-feira eu vou a 

Campinas e compro os tecidos, levo o material para casa correndo e corto e meu 

marido leva para as costureiras. Terça-feira eu cuido da minha casa e de quarta a 

sábado estou aqui para vender. Então é muito corrido. Só que é daqui que tiro meu 

sustento, consigo sustentar meus filhos e ter independência financeira (Eva, 48 anos, 

proprietária). 
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Entrevistada: Bom, eu levando às 6h da manhã, arrumo as coisas do meu filho, 

deixo ele na minha sogra, meu marido me traz todos os dias. Chego no trabalho 

limpo a loja, tiro a poeira, pego o tablete e vejo quem chamou no Whatsapp, atendo 

os clientes e fico esperando os cliente vir comprar e atendendo pela internet (Ester, 

26 anos, empregada). 

 

Entrevistado: Depende do dia. Num dia de loja acordo cedo e arrumo as coisas que 

tenho que trazer para a loja, troco, por exemplo. Cuido da parte do café da manhã, 

pego o carro e chego aqui e abro a loja, organizo, se tiver de limpar eu limpo e vou 

atender os clientes. Num dia que tem costureira, saio daqui e já passo lá e pego o 

serviço que estiver pronto e levo para a bordadeira, vou fazendo contato e 

estabelecendo a logística: fulana terminou, eu tenho que levar para a sicrana, pegar 

da beltrana e trazer para a loja (...). Vou separando o dinheiro para pagar esse 

pessoal e tudo mais. No dia que não venho para a loja eu tenho que organizar o que 

vai produzir, o que vai fazer, o que tem que comprar, o que vai comprar e quanto vai 

comprar, como vai pagar, o que vai fabricar, ir a Campinas fazer pesquisa de preço, 

comprar. Fazer todo o processo de preparação, que sem correria, leva dois dias, mas 

para fazer num dia só, vai até meia-noite para terminar. Isso é um dia de produção, 

fora serviço de banco, fora à rotina doméstica, só a questão profissional, então é 

muito puxado (Pedro, 35 anos, proprietário). 

 

Entrevistado: Eu levanto por volta das 5:30h ou 6h da manhã. Daí tem aquela 

rotina do café da manhã, ai  já vou saindo para uma fação e para outra, correndo 

atrás do processo produtivo, da compra da matéria prima. Vendo modelos, 

discutindo modelagens, percorrendo lavanderias para ver o processo de acabamento. 

Então é basicamente isso aí. Não é muita coisa falando, mas você executando leva-

se bastante tempo (Paulo, 42 anos, proprietário).  

 

O discurso das mulheres revela que o trabalho doméstico começa cedo, preparando o 

café da manhã e levando os filhos para a escola, é interrompido para a realização do trabalho 

produtivo e retomado à noite, preparando o jantar, lavando as louças. Essa situação reflete o 

cotidiano de trabalho da maioria das mulheres, caracterizando o predomínio do modelo de 

“conciliação” do trabalho produtivo com o reprodutivo (HIRATA; KERGOAT, 2007). 

Nesse ponto, vale mencionar que apenas uma minoria das mulheres utiliza o modelo 

de delegação. Dentre as 215 mulheres que fazem parte deste estudo, 31 delas têm empregada 

mensalista ou diarista, ou seja, 14,4%. Dentre as 31 mulheres que têm empregada mensalista 

ou diarista, 27 são proprietárias de negócios, 87,1%, o que demonstra que esse serviço é mais 

acessível a pessoas com melhor posição e/ou função mais remunerada (BONELLI, 2008).   

Analisar como o trabalho no espaço privado é assumido por homens e mulheres 

permite constatar que, mesmo diante de tantas mudanças no mundo do trabalho, ainda 

permanecem diferenciais de gênero.   

No campo investigado, a responsabilidade das mulheres pelos afazeres domésticos tem 

impactos significativos na qualificação, uma vez que elas têm que disponibilizar o tempo de 

não trabalho para o trabalho doméstico, dificultando a busca por melhor formação e/ou 

qualificação. Tal situação faz com que as mulheres ocupem postos de menor nível hierárquico 

e de baixa remuneração, auferindo menores rendimentos comparados aos homens.  
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Quanto a jornada, constata-se que para as mulheres empregadas ela é dupla (comércio 

e casa); para as mulheres proprietárias é tripla (comércio, casa, fabricação). Estas últimas não 

vivenciam a polarização entre tempo de trabalho e de não trabalho. Contudo, o excesso de 

trabalho que as mulheres têm se submetido traz como consequência a ausência de tempo para 

a família e para o descanso e, em alguns casos, o adoecimento, tal como demostrado a seguir.  

 

4.6.3  Descanso, saúde e trabalho 

 

Teoricamente, o uso do tempo de não trabalho para homem e mulher deveria ser para 

o descanso, convívio com a família e ao lazer. Todavia, no setor de confecção investigado, o 

tempo de não trabalho e a forma de usufruí-lo tem distinção entre os sexos. Para a maioria dos 

homens existe um tempo de não trabalho. Para a maioria das mulheres o tempo de não 

trabalho varia em função da posição que elas ocupam na atividade, como demostrado na seção 

anterior.  

Para grande parte dos trabalhadores homens o tempo de não trabalho é aos domingos. 

No dia de descanso eles ficam com a família, jogam bola, veem televisão, dentre outras 

coisas. Cabe destacar, entretanto, que para alguns homens proprietários o descanso no 

domingo foi adquirido nos últimos anos, pois alguns trabalhavam todos os dias, seja 

vendendo nas feiras e ruas ou fabricando em casa.  

 

Pesquisadora: O que você faz quando não está trabalhando?  

Entrevistado: Então, no início eu trabalhava de domingo a domingo. Hoje eu 

trabalho de segunda a sábado (...). Hoje quando não estou trabalhando eu jogo bola, 

passeio, lavo minha moto (João, 29 anos, proprietário). 

 

Entre as mulheres o tempo de não trabalho é determinado pela posição delas no 

segmento. Como o comércio na região funciona normalmente quatro dias por semana, as 

mulheres empregadas são dispensadas nesses dias; já as mulheres proprietárias têm que 

produzir as roupas nos dias em que o comércio está fechado. Nesse sentido, as primeiras têm 

um tempo maior para o descanso e o lazer, embora todas elas, independente de posição, 

realizam trabalho doméstico no final de semana.   

Ainda que as mulheres empregadas no setor não trabalhem todos os dias da semana, o 

dia que tiram para o descanso é o domingo. Perguntado o que elas fazem no dia de descanso, 

elas relataram que dormem, passeiam na casa dos pais, parentes e amigos, veem televisão, vão 

ao shopping, à igreja. 
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Pesquisadora: O que você faz quando não está trabalhando?  

Entrevistada: Eu vou à casa da minha mãe, vou à casa da minha sogra, eu saio com 

o meu marido, eu tiro uma tempo para eu dormir, eu leio a bíblia, essas coisas 

(Isabel, 22 anos, empregada).  

 

Por outro lado, a maioria das mulheres proprietárias relatou que ainda não conseguiu 

ter o domingo para descanso e lazer. Dentre elas, destacam-se Madalena (41 anos) e Eva (48 

anos), ambas possuem estabelecimentos e estão lutando para estruturar o negócio, que ainda é 

bastante precário; elas ainda trabalham aos domingos, produzindo e/ou fazendo feira, como 

pode ser observado em seus relatos. 

 

Pesquisadora: Você trabalha no final de semana? 

Entrevistada: Sim. Sábado e domingo. Aqui começa na quarta e vai até sábado. Na 

Feira Hippie começa no sábado e vai até no domingo.  

Pesquisadora: Qual hora você descansa já que trabalha aqui e na feira? 

Entrevistada: Mulher nunca descansa, quando descansa carrega pedra. Eu arrumo a 

casa na segunda e na terça eu lavo roupa, faço as coisas que precisa para o final de 

semana trabalhar fora. 

Pesquisadora: Mas você não falou à hora que você descansa. 

Entrevistada: Segunda e terça a gente fica em casa, aí a gente dorme um 

pouquinho. Porque a gente chega moída da Feira no domingo e na segunda eu 

arrumo os “trem” e depois do almoço eu descanso. Eu durmo à tarde, depois do 

almoço, na segunda e na terça (Madalena, 41 anos, proprietária).  

 

Entrevistada: Final de semana a gente corta em casa. Quando não está aqui está em 

casa cortando e trabalhando do mesmo jeito. Trabalha dobrado. Porque às vezes 

você em que cortar e não dá tempo de cortar, sai daqui no sábado e no domingo já 

está lá cortando. Domingo e segunda.  

Pesquisadora: E o seu descanso, que hora você descansa e o que faz? 

Entrevistada: Hora que eu durmo. Infelizmente só na hora que a gente dorme. 

Sábado a gente vem trabalhar, chega às 6h da manhã e chega em casa às 19h, toma 

banho pede uma pizza e dorme. Praticamente a gente não tem vida social, chega em 

casa e dorme. No domingo, às vezes as crianças estão estressadas, a gente leva para 

o shopping para dar um passeio, mas é raro porque a gente sempre está cansada. 

Pesquisadora: Vive para o trabalho. 

Entrevistada: Vivo para o trabalho, infelizmente. O médico me fez essa pergunta: 

que horas você descansa? Eu falei: quando dá doutor.  (...). O capital é pouco. Você 

vendeu você corre lá e compra. Então é o preço que a gente paga para trabalhar para 

a gente mesmo. Mas mesmo assim a gente está satisfeito (Eva, 48 anos, 

proprietária). 

 

 Foi constatado também que alguns/as trabalhadores/as não conseguem se desvincular 

do trabalho nem nos momentos reservados à família e ao descanso. Mesmo nesses momentos, 

o/a trabalhador/a atende cliente no celular, comunica pelo Whatsapp e envia fotos de roupas.  

 

Pesquisadora: Você trabalha no final de semana? 

Entrevistada: Eu trabalho todos os dias. Eu acho que nem no feriado eu deixo de 

trabalhar porque eu amo o que eu faço (...). Até nas férias, quando a gente viaja, eu 

trabalho pelo celular o tempo todo, não paro nenhum minuto. É o que eu gosto 

(Marta, 33 anos, proprietária).  
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O excesso de trabalho e o pouco tempo dedicado ao descanso/lazer têm fortes 

reverberações sobre as condições de vida e a saúde dos/as trabalhadores/as, principalmente 

para as mulheres que realizam dupla e até tripa jornada de trabalho. Segundo os dados da 

Tabela 47, 11,6% das mulheres têm ou tiveram problemas decorrentes do trabalho na 

confecção; os homens representam 8,0%.   

 

Tabela 47 - Problemas de saúde decorrente do trabalho segundo o sexo no setor de 

confecção – Região da Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Problemas de saúde 

decorrente do trabalho 

Sexo 
Totais 

Masculino Feminino 

N % N % N % 

Não 23 92,0 190 88,4 213 88,8 

Sim 2 8,0 25 11,6 27 11,3 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Nota: O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e “N” à frequência. 
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

Os problemas de saúde destacados pelos/as entrevistados/as foram coluna, 

articulações, artrite, ansiedade, estresse e depressão. Este é o caso de Maria (28 anos, 

proprietária), que tem fortes dores na coluna, provocadas pelo tempo em que trabalhou na 

máquina de costura.  

 

Pesquisadora: Você já adoeceu por causa do seu trabalho? 

Entrevistada: Sim. Eu tenho problema de coluna, que me ataca diversas vezes. Se 

eu sentar para costurar novamente eu não vou conseguir levantar sem tomar um 

comprimido (Maria, 28 anos, proprietária). 

 

Maria contou que sua mãe, dona de facção, também desenvolveu problema de coluna 

e LER (Lesão de Esforço Repetitivo) na mão, consequência da atividade de corte e costura.  

Segundo ela, a mãe perdeu o movimento da mão que segurava a máquina de cortar, que era 

muito pesada. “Ela não consegue pegar peso, até mesmo uma escova de cabelo cai de sua 

mão”.   

Eva (48 anos, proprietária) diz que tem transtorno bipolar e que toma remédio “tarja 

preta”. Segundo ela, “fica num nervo muito grande, então toma o remédio para se controlar”. 

Questionada sobre o motivo de ficar nervosa Eva responde:  

 

Entrevistada: É da correria do trabalho. O médico me disse que eu tenho que 

descansar. A gente vive para o trabalho. A gente não tem lazer, o lazer é ficar dentro 

de casa trabalhando (Eva, 48 anos, proprietária). 
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O excesso de trabalho é constante na vida de Eva. Segundo ela, tem constantes dores 

nas pernas e nos pés:  

 

Entrevistada: Tem dia que eu tenho que passar aquele diclofenaco nas pernas, 

porque eu não sinto meus pés. Porque fico muito tempo em pé, trabalho muito. A 

gente trabalha de 10 a 14 horas por dia em pé (Eva, 48 anos, proprietária). 

 

Outros/as trabalhadores/as relataram que haviam ficando doentes em trabalhos 

anteriores, embora não necessariamente em ocupações relacionadas à confecção.  

As condições precárias de trabalho somadas à organização do trabalho a que muitos/as 

trabalhadores/as estão submetidos/as pode colocá-los/as em situações de insegurança e risco, 

porque a maioria não tem carteira de trabalho assinada, não tendo, assim, acesso a direitos 

sociais e previdenciários caso desenvolvam algum problema grave de saúde.  

Ademais, muitos homens e mulheres não dispõem de planos de saúde. Vale destacar 

que o contingente de mulheres é maior entre os/as que não dispõem desse benefício, 59,1%. 

Por outro lado, os homens que dispõem desses planos somam 56,0%. Tal resultado coloca as 

mulheres em uma situação de insegurança e vulnerabilidade social (Tabela 48). 

 

Tabela 48 - Acesso a plano de saúde segundo o sexo no setor de confecção – Região da 

Rua 44, Goiânia-GO – 2016 

Possui plano de saúde 

Sexo 
Totais 

Masculino Feminino 

N % N % N % 

Não 11 44,0 127 59,1 138 57,5 

Sim 14 56,0 86 40,0 100 41,7 

Não respondeu 0 0,0 2 0,9 2 0,8 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Nota: O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e “N” à frequência. 
Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

É importante sublinhar que as diferentes formas de homens e mulheres vivenciarem o 

trabalho influencia no processo de construção das identidades. Nesse sentido, o capítulo a 

seguir analisa como os/as trabalhadores/as se identificam com o trabalho e constroem sua 

identidade frente à realidade de trabalho apresentada. 
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CAPÍTULO V 

 

TRABALHO E IDENTIDADE NO POLO DE CONFECÇÃO DA REGIÃO DA RUA 

44: PERCEPÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS/AS TRABALHADORES/AS 

 

Este capítulo analisa, através das falas dos/as entrevistados/as, as percepções e 

imagens a respeito do seu universo de trabalho. Assim, é analisado como eles/as se 

identificam com o trabalho e o sentido e significado que atribuem às suas ocupações/emprego. 

Compreender a percepção dos/as trabalhadores/as sobre essas questões possibilita a 

identificação de como eles/as constroem sua identidade profissional em um contexto de 

experiências de trabalho marcado pela precariedade e informalidade. 

 

5.1  A PERCEPÇÃO DOS/AS TRABALHADORES/AS SOBRE A OCUPAÇÃO / 

EMPREGO 

 

Ainda que a realidade observada em campo seja de condições de trabalho precárias, a 

maioria dos/as trabalhadores/as valoriza e reconhece seu trabalho no setor de confecção de 

maneira positiva Esse reconhecimento está presente na maioria dos discursos dos/as 

entrevistados/as. 

 

Pesquisadora: Você gosta do seu trabalho? 

Entrevistada: Amo. Inclusive separei do meu marido porque ele não gosta desse 

ramo, e eu amo esse ramo (Lia, 54 anos, proprietária). 

 

Entrevistada: Gosto, gosto sim. Aqui eu busquei e realizei todos os meus sonhos 

(...) (Eva, 48 anos, proprietária).  

 

Entrevistada: Eu me sinto feliz de trabalhar aqui (...). A gente passa mais tempo 

aqui do que com a própria família, então passa a ser nossa casa, nossa família, a 

gente tem que aprender a amor o que a gente faz para que todos venham a ser feliz 

com nosso trabalho (Isabel, 22 anos, empregada).  

 

Entrevistado: No meu trabalho eu gosto de tudo, até porque eu faço com zelo (...) 

(Paulo, 42 anos, proprietário). 

 

Sobre a condição de inserção, tanto os/as empregados/as com vínculos de trabalho 

desregulamentados e instáveis quanto os/as proprietários/as sem registro da atividade se 

identificam positivamente com a atividade. 

 

Pesquisadora: Você gosta do seu trabalho? 

Entrevistada: Com certeza né. Porque o trabalho é tudo na vida, não quer dizer que 

o dinheiro é tudo na vida, mas o trabalho, porque no caso da gente estar 
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desempregada a gente não pode fazer nada, nem comer direito dá para comer, e fica 

dependendo dos outros. A gente trabalhando não, a gente pode viajar, pode passear, 

trabalhar para a gente mesmo é muito bom (Madalena, 41 anos, proprietária).   

 

Entrevistado: Eu gosto demais disso. Tudo que eu sei é sobre vendas (Lucas, 19 

anos, empregado). 

 

Sobre a atividade que mais se identifica e menos se identifica, praticamente todos/as 

os/as interlocutores/as, independente de sexo e posição na ocupação, responderam que gostam 

de tudo que fazem.  

 

Pesquisadora: Qual atividade você mais gosta? 

Entrevistada: Eu gosto de todas, todas, não tem como. Acho que não tem nenhuma 

que eu não gosto. Eu não gosto de arrumar as roupas na prateleira. Mas fazer arara e 

vitrine eu amo, mas arrumar bagunça na prateleira eu não gosto muito não (Marta, 

33 anos, proprietária).  

 

Entrevistado: No meu trabalho eu gosto de tudo (...) (Paulo, 42 anos, proprietário). 

 

Entrevistada: Eu gosto de atender o cliente, o que eu menos gosto é do cliente 

mexer e não levar nada (Rute, 31 anos, empregada).  

 

Entrevistada: Eu gosto é de vender. Agora o que eu menos gosto não sei. Não sei 

qual é não (Talita, 26 anos, empregada).  

 

Entrevistada: Olha eu gosto de tudo. Não tem: ah, eu gosto mais disso. Não, eu 

gosto de tudo. A única coisa que eu não gosto e não é nem culpa do meu serviço é 

quando chega um cliente mal educado, que a gente quer tratar bem e ele não 

colabora (Raquel, 22 anos, empregada).  

 

Entrevistado: Eu gosto de atender, de abordar o cliente, eu converso e negocio, eu 

gosto disso (Lucas, 19 anos, empregado).  

 

Dentre os/as poucos/as informantes que citaram alguma coisa negativa estão a Ana e a 

Madalena. Ana (50 anos, proprietária) diz que não produz mercadoria, faz compras em São 

Paulo para revender. Segundo ela, essa é a atividade que não gosta de fazer. O motivo é que a 

viagem é cansativa porque ela vai no “bate e volta”, ou seja, ela viaja em um ônibus que vai e 

volta no mesmo dia. Ana relata que chega a São Paulo quase de madrugada e já vai direto 

para as lojas fazer as compras. Às 16 horas ela toma o ônibus para retornar a Goiânia. 

Ressalta que o ônibus estraga muito e, às vezes, os passageiros têm que ficar na estrada e 

esperar outro carro para resgatá-los/as e que é difícil dormir dentro do ônibus. 

 

Pesquisadora: Qual a atividade que você mais gosta e qual atividade você mesmo 

gosta no seu trabalho? 

Entrevistada: A que eu mais gosto é de vender, atender os clientes. A que eu menos 

gosto é de ir a São Paulo buscar mercadoria, ir de ônibus, porque é muito cansativo, 

na hora que você volta, volta muito cansada e tem que chegar e trabalhar, ai é muito 

cansativo (Ana, 50 anos, proprietária). 
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Já Madalena (41 anos, proprietária), além de trabalhar na “loja” de confecção, faz 

Feira Hippie no domingo. Ela diz que não gosta de ter que acordar de madrugada para ir 

trabalhar, que trabalha a semana inteira e que gostaria de dormir até mais tarde no domingo. 

 

Pesquisadora: Qual a atividade que você mais gosta e qual atividade você mesmo 

gosta no seu trabalho? 

Entrevistada: O que eu mais gosto é vender. O que eu menos gosto é acordar de 

madrugada para ir para a Feira. Esse é o que eu menos gosto. Mas é o jeito né 

(Madalena, 41 anos, proprietária).  

 

Quanto à valorização do trabalho em termos de remuneração, alguns/as 

interlocutores/as disseram que com a crise financeira no país as vendas caíram, mas ainda 

assim prevalece uma valorização positiva, conforme ilustra o interessante depoimento a 

seguir:  

 

Entrevistado: Bom eu aprendi uma coisa, quando o profissional é bom, o salário 

nunca vai ser suficiente para ele, porque ele ganha conforme a forma dele agir na 

empresa e tudo mais. Eu gosto do que faço, e quando gosto do que faço eu procuro 

saber mais, mais, mais e mais. Logicamente diante disso eu vou querer receber mais 

e mais, e ter mais benefícios. Então eu estou sempre atrás do que eu quero. Então eu 

não espero meu patrão chegar em mim e oferecer um salário ou alguma coisa não. 

Eu chego e proponho: quero ganhar isso. Se não pagar isso eu procuro alguém que 

paga, porque realmente eu sou bom no que faço (Daniel, 20 anos, empregado).  

 

As mulheres, mesmo auferindo remuneração inferior ao dos homens, foram maioria 

em responder que estavam satisfeitas. Isto porque elas não olham apenas questões objetivas, 

mas também questões subjetivas, como a forma como são tratadas, dias e jornada de trabalho, 

a situação financeira anterior.  

 

Pesquisadora: Você esta satisfeita com seu salário? 

Entrevistada: Estou (...). Eu já ganhei mais, mas os patrões não eram bons e eu 

trabalhava muito. Então para você trabalhar num empresa que as pessoas não te 

tratam com respeito é melhor você ganhar menos, mas ser feliz onde você está 

(Isabel, 22 anos, empregada).  

 

Entrevistada: Sim. Lógico. A pessoa que vive bem come bem, anda de carro bom, 

tem plano de saúde, para quem não tinha nada, tá ótimo, excelente (Marta, 33 anos, 

proprietária). 

 

Sobre as vantagens e desvantagens do trabalho, grande número de interlocutores/as 

que já alcançaram posições mais valorizadas respondeu que a vantagem é não ter patrão, 

realizar o sonho do próprio negócio, ter horário flexível e autonomia. Interessante destacar 

que as desvantagens foram irrelevantes ou minimizadas.  

 

Pesquisadora: Quais as vantagens e desvantagem do seu trabalho?  

Entrevistado: A vantagem é aquele sonho do próprio negócio. Porque a gente vem 



222 

 

 

se realizando a cada dia, vem trabalhando e dando o máximo de si, com o passar dos 

dias vem os resultados. Então é uma satisfação muito grande estar realizando esse 

sonho que perdura por mais ou menos cinco anos. Eu não vejo desvantagem, eu diria 

que existe as dificuldades, porque hoje eu deixei de ser funcionário de uma empresa 

privada para ser patrão. Então hoje a carga de responsabilidade se torna maior, 

porque tem pessoas que depenem de mim. Então assim, não é uma desvantagem, 

mas uma responsabilidade a mais (...) (Paulo, 42 anos, proprietário). 

 

Entrevistado: A vantagem é porque eu não tenho patrão. Eu mesmo faço meu 

horário e tal, e não tenho cobrança de ninguém. A desvantagem é se as vendas não 

forem boas, minha renda não vai ser boa, vai ser baixa (Gabriel, 27 anos, 

proprietário).  

 

Entrevistada: A vantagem é que você trabalha para você mesmo. A desvantagem é 

que hoje em dia paga imposto demais, os alugueis são muito alto, tudo muito alto, 

todo mundo que ser mais do que os outros. (...) (Ana, 50 anos, proprietária).  

 

Por outro lado, entre os/as trabalhadores/as que ocupam posições de menor nível 

hierárquico, as vantagens e desvantagens sobre o trabalho são distintas. Para as empregadas 

mulheres, a vantagem está relacionada à redução dos dias de trabalho semanal; para os 

empregados homens a vantagem é gostar da atividade.   

 

Pesquisadora: Quais as vantagens e desvantagem do seu trabalho?  

Entrevistada: Eu acho que está melhor pelo fato de eu trabalhar só quatro dias na 

semana né. Então assim, eu cumpri meu horário eu já posso ir embora para minha 

casa descansar e ficar tranquila, é isso (Rute, 31 anos, empregada).  

 

Entrevistada: Eu gosto de trabalhar aqui por causa do horário, a gente tem duas 

folgas no meio da semana que a gente pode resolver tudo que a gente precisa, 

porque muitas coisas só abrem em horário comercial (...). (Isabel, 22 anos, 

empregada). 

 

Entrevistada: A vantagem é os dias de trabalho (quarta, quinta, sexta e sábado). A 

desvantagem é trabalhar no sábado o dia todo. Só isso (Ester, 26 anos, empregada).    

 

Entrevistado: A vantagem é eu estar fazendo o que eu gosto. Sempre trabalhei com 

vendas e gosto muito. A desvantagem para falar a verdade nem vejo. Se tem não 

percebo, eu gosto de vendas (Lucas, 19 anos, empregado).  

 

Nesse ponto, vale relembrar que todas as entrevistadas mulheres na posição de 

empregadas são jovens e casadas, apenas uma é separada. Todas elas conciliam trabalho 

produtivo com reprodutivo, assim, a disponibilidade de tempo para as atividades domésticas é 

umas das principais vantagens do trabalho para elas. 

Constata-se, então, que para a maioria dos/as entrevistados/as os aspectos positivos do 

trabalho superam os aspectos negativos, tal como destaca Marta (33 anos, proprietária) 

quando perguntada sobre os pontos negativos: “nenhum, todos são positivos, graças a Deus. 

(...) tudo que eu faço dentro da loja eu amo, tudo”.  

Chama a atenção o fato de os/as interlocutores/as não priorizarem nas discussões as 



223 

 

 

questões relacionadas à precariedade das condições de trabalho, o que inclui a falta de 

registro, baixo salário, o pequeno espaço para a realização do trabalho, trabalho ininterrupto, 

dentre outras questões. Nesse aspecto, quando questionados/as sobre as condições de trabalho, 

a maioria relatou uma percepção positiva.  

 

Pesquisadora: O que você acha das condições de trabalho?   

Entrevistado: Eu não tenho do que reclamar não. Questão de almoço às vezes eu 

almoço lá na loja ou paro para almoçar no restaurante (João, 29 anos, proprietário). 

 

Entrevistada: Aqui o espaço é apertado (...) mas dá para trabalhar (Eva, 48 anos, 

proprietária).  

 

Entrevistado: Eu não trabalho de carteira assinada (...) mas por enquanto está bom 

(Lucas, 19 anos, empregado).  

 

Ainda que as más condições de trabalho seja uma realidade para os/as 

trabalhadores/as, o trabalho no segmento permitiu que os/as proprietários/as progredisse 

profissionalmente. Assim, quando questionados/as se se sentiam realizados/as com o trabalho 

atual, a maioria respondeu que sim, sobretudo as mulheres.  

 

Pesquisadora: Você se sente realizada no seu trabalho? 

Entrevistada: Eu amo meu trabalho. Eu amo (...) (Ana, 50 anos, proprietária) 

 

Entrevistado: Muito satisfeito (...) (Paulo, 42 anos, proprietário). 

 

Entrevistada: Feliz e realizada. Sou bem sucedida, conquistei tudo que tenho com o 

comércio de roupas (...) (Lia, 54 anos, proprietária). 

 

Entrevistada: Eu amo o que eu faço. Não è por causa do dinheiro, é porque eu amo 

o que eu faço. Esse é o mais importante, não é o dinheiro, é o amor que eu tenho 

pelas coisas que eu faço, eu acordo cedo feliz para vir trabalhar, porque eu sei que 

hoje eu vou evoluir uma peça ou eu vou atender algum cliente que quer meu 

atendimento. È o que eu faço, eu amo o que eu faço (Marta, 33 anos, proprietária).  

 

Os/as empregados/as também evidenciaram um sentimento de realização profissional 

com o trabalho na confecção. Uma possível resposta para uma afirmação ainda precoce, já 

que a maioria é jovem e no início de carreira, é que a maioria quer se inserir no segmento 

como proprietário/a.  

 

Pesquisadora: Você se sente realizada no seu trabalho? 

Entrevistada: Eu estou feliz (...) (Rute, 31 anos, empregada). 

 

Entrevistado: Sim. Estou realizado (...) (Lucas, 19 anos, empregado). 

 

Embora o discurso da maioria dos/as entrevistados/as tenha revelado que eles/as se 

identificam, gostam e estão satisfeitos/as com o trabalho que realizam, percebe-se que alguns 
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homens não se sentem realizados.  

João (29 anos, proprietário) diz que sente falta de não ter estudado, queria ter feito 

curso superior em medicina veterinária. Mas a prioridade era trabalhar, cuidar da família:  

 

Entrevistado: Não vou dizer que estou triste, mas realizado não. Eu sempre tive 

vontade de fazer um curso superior, de me formar e tudo, mas a gente tem 

prioridades maiores, que é minha família e meus filhos, minha mãe também, porque 

ela não tem renda nenhuma, tem os problemas de saúde e tal, não pode trabalhar. 

Então eu fico meio limitado. Esperando tipo a hora que a maré for favorável e eu 

poder fazer alguma coisa a mais (João, 29 anos, proprietário).  

 

Já Gabriel (27 anos, proprietário) aponta a instabilidade nas vendas e a incerteza 

quanto ao futuro o motivo de não se sentir realizado na ocupação. A incerteza e a 

instabilidade são características marcantes da precarização do trabalho, uma vez que impedem 

os/as trabalhadores/as de realizarem compromissos de médio e longo prazo (SENNETT, 

2009, CASTEL, 2009).  

 

Pesquisadora: Você está realizado com o seu trabalho?  

Entrevistado: Ás vezes sim e às vezes não. Porque como eu falei, por causa da crise 

tem mês que está bom, tem mês que está ruim. Então não está uma coisa estável. 

Então você nunca tem uma certeza de como vai ser, entendeu. 

Pesquisadora: Isso atrapalha você a planejar as coisas ou não? 

Entrevistado: Sim. Porque uma vez fiz um plano e as vendas não ajudaram, aí eu 

tive que recorrer a outros meios. 

Pesquisadora: O que você fez? 

Entrevistado: Eu pedi ajuda (dinheiro emprestado) para meu irmão que mexe em 

outro ramo (Gabriel, 27 anos, proprietário).  

 

Pedro (35 anos, proprietário) é formado em TI, deixou o emprego formal para 

trabalhar com a esposa no ramo de confecção. Segundo ele, o negócio estava dando certo, 

então resolveu se dedicar mais a atividade, contudo, não se sente realizado com a ocupação:  

 

Entrevistado: É complicado eu falar isso, porque você já percebeu ao longo da 

entrevista que eu venho de outro segmento é que foi uma transição muito abrupta, 

que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As motivações que me trouxeram 

para cá não foram insatisfação profissional. Sempre amei minha profissão, nem 

porque eu estava desempregado. Foi por uma decisão familiar e pensando no melhor 

para a família e não só na minha vontade (...) Não é o meu sonho trabalhar nisso, 

nunca foi e nunca escondi de ninguém que não é minha praia. Mas também não 

tenho problema com o trabalho e atendo bem o cliente (...) Só que assim, partir para 

realização ou não é muito subjetivo, eu estava realizado porque estava próximo dos 

meus filhos (...) Agora em termos de satisfação pessoal talvez. Mas eu prefiro a 

palavra vocação (...) a minha vocação mesmo é estudar, seja na área de TI, seja em 

outra área, seja para educar meus filhos (...) Então aqui hoje não atende os objetivos 

que tenho para minha vida, então eu estou largando por causa disso (Pedro, 35 anos, 

proprietário).  
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A forma de inserção no segmento de confecção, se regulamentada ou não, não 

interfere na forma como os/as trabalhadores/as se sentem em relação ao trabalho; às vezes, 

aparece até como uma vantagem. 

 

Pesquisadora: Como você se sente realizando um trabalho informal? 

Entrevistado: Eu acho bom. Eu não tenho nada que reclamar não. Às vezes é ruim 

porque você não tem tipo umas férias, época de você tirar para passear com a 

família, igual todo mundo tem. Não tem uma garantia, caso você adoecer ou 

acidentar, de ter uma renda ali para te manter durante o tempo que você está doente 

ou machucado. Essa parte é meio preocupante. Mas fora isso eu não tenho muito que 

reclamar não. Eu até prefiro porque você consegue construir mais coisas do que 

trabalhando para os outros. Parece que não dá para você fazer o que você quer fazer. 

As despesas são tantas que você não consegue sair daquilo. Aí fica naquela 

mesmice, então compensa você trabalhar para você mesmo (João, 29 anos, 

proprietário). 

 

Entrevistado: Eu não trabalho de carteira assinada no momento (...). Mas eu já 

trabalhei e não era muito bom para mim, porque tinha muito desconto e eu tinha que 

comprar muita coisa (...). Então agora eu estou achando melhor, mas para frente vai 

ser prejudicial, mas por enquanto está bom (Lucas, 19 anos, empregado).  

 

O significado do trabalho na atividade de confecção investigada é, para a maioria/a 

dos/as interlocutores/as, independente de sexo e idade, tudo na vida; para outros/as significa 

independência financeira, dignidade, realização, felicidade, satisfação, sonho e sobrevivência.  

 

Pesquisadora: O que significa o trabalho na sua vida? 

Entrevistada: Tudo. Deus em primeiro lugar e meu trabalho em segundo, porque 

sem o meu trabalho não tem como sustentar meus filhos, minha casa, meu carro, 

minha loja, meus funcionários (...) (Marta, 33 anos, proprietária). 

 

Entrevistada: Como se diz é tudo, a gente precisa trabalhar para ajudar em casa. 

Então sem trabalhar não dá para viver (Talita, 26 anos, empregada).  

 

Entrevistado: Independência misturada com vocação. Eu gosto de fazer e preciso 

trabalhar (Daniel, 20 anos, empregado). 

 

Entrevistado: Para mim o significado de trabalho é dignidade. Porque a pessoa que 

não tem uma profissão, não tem trabalho e não faz nada, esse tipo de pessoa não tem 

um valor (...) (João, 29 anos, proprietário). 

 

Segundo Eva (48 anos, proprietária), o trabalho é “tudo na sua vida”, que só depois 

que passou a trabalhar com confecção é que "venceu na vida”, pôde ter o que faltou na sua 

infância: casa, comida, segurança, plano de saúde. Depois que terminou a entrevista, Eva 

contou com muito orgulho que tinha dado uma casa para sua mãe, fruto de seu trabalho no 

setor de confecção. 

Para alguns/as trabalhadores/as o trabalho carrega uma valorização geracional, de dar 

seguimento à ocupação escolhida pelos pais, como relata Gabriel (27 anos, proprietário), que 

cresceu vendo o pai e a mãe fabricando e vendendo roupas em uma loja na Bernardo Sayão. 
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Pesquisadora: O que significa o trabalho na sua vida? 

Entrevistado: Significa estar fazendo uma coisa que eu gosto e que meus pais 

fizeram a vida inteira. Então para mim é mais fácil do que trabalhar em outra coisa 

(Gabriel, 27 anos, proprietário).  

 

Questionados/as se já sofreram algum tipo de estigmatização ou discriminação sobre o 

trabalho, praticamente todos/as os/as entrevistados/as responderam que não, mas alguns/as 

responderam que os produtos produzidos e vendidos na região são mal vistos pela população. 

 

Pesquisadora: Você já foi vítima de discriminação/preconceito por causa do seu 

trabalho?  

Entrevistada: Quando você fala que trabalha na 44,  as pessoas pensam: eu não vou 

lá, tudo camelô e tudo mercadoria falsificada. Mas agora com os shoppings o nível é 

outro. Mas as pessoas tem preconceito grande com a 44, eles olham aqui como uma 

feira (Isabel, 22 anos, empregada).  

 

Entrevistado: Bom, discriminação não, comigo não diretamente, mas com as 

roupas eu acredito que sim. Porque o povo pensa que por ser da 44 é roupa de feira, 

entendeu? Mas em relação a mim não (Daniel, 20 anos, empregado).  

 

Foi perguntado também aos/as entrevistados/as se estavam mais satisfeitos/as com o 

trabalho atual comparado ao trabalho anterior. A maioria, independente de idade e posição, 

respondeu que estava satisfeito/a, 61,3%. Entretanto, as mulheres apresentaram um maior 

grau de satisfação com o trabalho comparada aos homens, elas 62,8%, eles 48,0% (Tabela 

49).  

 

Tabela 49 - Satisfação com o trabalho no setor de confecção – Região da Rua 44, 

Goiânia-GO – 2016 

Grau de satisfação 

Sexo 
Totais 

Masculino Feminino 

N % N % N % 

Satisfeito 12 48,0 135 62,8 147 61,3 

Razoavelmente 11 44,0 62 28,8 73 30,4 

Insatisfeito 1 4,0 10 4,7 11 4,6 

Não respondeu 1 4,0 8 3,7 9 3,8 

Total 25 100,0 215 100,0 240 100,0 

Nota: O símbolo “%” se refere ao percentual da coluna e “N” à frequência. 

Fonte: Dados do survey. Elaboração da autora. 

 

A avaliação positiva sobre o trabalho atual pôde estar relacionada com as experiências 

de trabalho anteriores, uma vez que muitos/as trabalhadores/as no Polo têm suas trajetórias de 

trabalho marcadas pela informalidade. Quanto ao fato dos homens demonstrarem um menor 
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nível de satisfação comparado às mulheres, uma possível explicação é que a maioria sempre 

quer ganhar mais do que realmente ganha, constituindo uma característica do trabalho 

masculino.  

Dentre as pessoas entrevistadas, a satisfação com o trabalho atual é ainda maior, 

abrangendo homens e mulheres de posição e idades distintas. 

 

Pesquisadora: Você está satisfeita com seu trabalho atual? 

Entrevistada: Muito satisfeita (Lia, 54 anos, proprietária).  

 

Entrevistado: Nossa! Muito satisfeito (Daniel, 20 anos, empregado). 

 

Entrevistada: Muito satisfeita (Raquel, 22 anos, empregada).  

 

Constata-se, portanto, que mesmo diante das configurações atuais, que solapam as 

condições de trabalho, este não perdeu sua importância e significado. Pelo contrário, a 

maioria dos/as trabalhadores/as apresenta uma identificação positiva vinculada à atividade de 

confecção.   

O tópico a seguir mostra como os/as trabalhadores/as reconhecem sua 

ocupação/emprego. 

 

5.2  O RECONHECIMENTO SOCIAL DOS/AS TRABALHADORES/AS SOBRE A 

OCUPAÇÃO/EMPREGO 

 

Um dos primeiros aspectos a ser discutido aqui é o modo como os/as trabalhadores/as 

se autodefinem profissionalmente, isto é, como veem a si próprios/as como profissionais. 

Embora eles/as ocupem posições distintas na atividade e apresentem idade, escolaridade 

dessemelhante, a maioria vincula seu autorreconhecimento ao segmento de confecção. 

Dentre os/as empregados/as, embora jovens e com a carreira em construção, a maioria 

se autodefine como vendedores/as do ramo de confecção. Muitos/as têm trajetória de 

vendedor/a em outros setores de atividade, mas a identificação com a profissão de vendedor/a 

no setor de confecção é tanta que a maioria quer prosseguir no ramo, como proprietário/a de 

uma “loja” de confecção. O discurso de um deles representa a forma como a maioria se 

autodefine.  

 

Pesquisadora: Como você se vê como profissional? 

Entrevistado: Eu me vejo como um bom vendedor e tento melhorar sempre (...) 

(Lucas, 19 anos, empregado).  
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A forma como os/as proprietários/as realizam o trabalho no Polo faz com que a 

imagem de camelô ou feirante de confecção passe a ser ressignificada para a de 

empreendedor/a do ramo de confecção, dono/a de negócio, ainda que de uma pequena banca, 

box ou “loja”.  

Nesse sentido, a maior parte dos/as proprietários/as se autodefine como 

empreendedores/as e como feirantes. Para eles/as a representação de empreendedor/a remete à 

imagem de trabalho por conta própria, de trabalhar para si mesmo. Por outro lado, a 

representação de feirante tem origem na experiência de trabalho vinculada à atividade 

informal de camelô e feirante de alguns/as. A primeira imagem predomina entre os/as mais 

jovens, a segunda entre os/as mais maduros/as. 

 

Pesquisadora: Como você se vê como profissional? 

Entrevistado: Eu acredito que como empreendedor. Não empresário, mas 

empreendedor (João, 29 anos, proprietário).  

 

Entrevistada: Uma empreendedora (Marta, 33 anos, proprietária). 

 

Entrevistada: Nós nos consideramos feirantes (Lia, 54 anos, proprietária). 

 

Com relação ao reconhecimento social da profissão/ trabalho e/ou posição/função, a 

maioria dos/as interlocutores/as, independente de sexo, posição e idade, tem uma imagem 

positiva, tal como mostra a fala de uma entrevistada.  

 

Pesquisadora: Como você vê sua profissão? 

Entrevistada: Eu olho como uma boa profissão (vendedora), porque tudo começa 

na venda. Até quando você vai construir uma casa você começa indo lá e comprando 

os materiais (...), para você comprar você vai precisar de um vendedor, mesmo que 

seja o dono que esteja lá ele vai ser o dono e o vendedor porque será ele que vai te 

vender (Isabel, 22 anos, empregada).  

 

Contudo, para alguns/as o trabalho no setor de confecção só tem reconhecimento 

social quando se assume a posição de proprietário/a. Maria (28 anos, proprietária), que já 

trabalhou em facção, conta que o trabalho de costureira domiciliar é penoso, mal remunerado 

e não é reconhecido socialmente, pois é visto como um trabalho “de mulher” e uma extensão 

das atividades domésticas.  

 

Pesquisadora: Como você vê sua profissão? 

Entrevistada: Eu acho que o trabalho na confecção quando você passa a ser 

proprietária é bem mais visto. Quando você está lá na confecção é visto quase como 

se não fosse um trabalho, mas como se fosse uma extensão da vida doméstica. Dessa 

forma a gente percebe que existe um preconceito: você está trabalhando dentro de 

casa com sua mãe, ah, tá! Então é como se não fosse um trabalho, mas uma ajuda. 

Então é um trabalho muito duro, muito penoso, ganha pouco e não tem 

reconhecimento. A partir do momento que se torna proprietário você é dona da loja, 
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então já tem um maior reconhecimento, mas mesmo assim, apesar do prestígio, é um 

trabalho relacionado à confecção, de toda forma é um trabalho vinculado a mulher, 

então de certa forma não tem um valor (Maria, 28 anos, proprietária).  

 

A forma como os/as trabalhadores/as se veem como profissionais é importante para a 

compreensão de sua identidade profissional (DUBAR, 2005). Assim, quando questionados/as 

sobre o reconhecimento de si como profissionais no setor de confecção, praticamente todos/as 

os/as entrevistados/as, independente de sexo, posição e idade relataram uma percepção 

positiva.  

 

Pesquisadora: Como você se vê como profissional do setor de confecção?  

Entrevistada: Competente. Porque para quem saiu de uma olaria, sem estudo, e não 

tinha vergonha de chegar na escola e falar para a diretora me dar a merenda porque 

eu tinha trabalhado o dia inteiro de doméstica e não tinha dinheiro para jantar (...). 

Hoje eu não preciso e me sinto realizada, porque eu vim de uma família humilde, eu 

cheguei aqui em Goiânia e fui trabalhar de doméstica, eu não tinha nada. Hoje eu 

tenho casa própria, tenho carro, meu filho estuda numa boa escola particular (...) 

(Eva, 48 anos, proprietária). 

 

Entrevistada: Bom eu me qualifico como uma boa vendedora porque eu já tive 

muitos elogios dos clientes aqui na loja. Tá certo que um dia ou outro você não está 

tão legal, tão disposta, mas eu me considero uma boa vendedora (Rute, 31 anos, 

empregada).  

 

Entrevistada: Eu me esforço bastante, meu chefe me elogia muito, eu adoro isso, 

porque é ótimo ser reconhecida. Considero-me uma boa profissional, bem dedicada. 

Eu sou muito esforçada no que eu faço. Sou muito assim: estou nessa, estou de 

cabeça, não sou assim tanto faz, ou eu estou ou não estou (Raquel, 22 anos, 

empregada).  

 

Entrevistado: Eu me acho um bom profissional, porque sou muito esforçado no que 

eu faço (Lucas, 19 anos, empregado).  

 

O único que não demostrou reconhecimento positivo de si próprio como profissional 

do segmento foi Pedro (35 anos, proprietário). Tal como já exposto, ele não se identifica 

muito com a ocupação. Segundo ele, se sente como “um peixe fora do aquário”. 

 

Pesquisadora: Como você se vê como profissional do setor de confecção?  

Entrevistado: Eu não sou o melhor. Eu consigo me comunicar bem então me ajuda 

nas vendas (...). Como eu estou deixando o segmento não tenho muita roupa aqui, 

perdi fatores competitivos e essenciais, mas assim quando estava no auge conseguia 

atender bem os clientes, vender bem. 

Pesquisadora: Você se identifica com o trabalho de confecção? 

Entrevistado: Na verdade eu tenho afinidade em estudar (...) do que o comercio em 

geral. Quem tem mais tino para isso é minha esposa, quem sabe no futuro ela volte. 

Mas eu não tenho. Até pelo fato de ser no ramo da moda que é um ramo mais 

feminino, geralmente quando você vê um homem à frente do negócio vai sempre ter 

uma mulher gerenciando essa parte da moda (...). A minha afinidade é mais com a 

parte de TI, mas eu gosto mais é de estudar, ter uma educação mais intelectual, 

vamos dizer assim. Eu sou meio que um peixe fora do aquário (...) (Pedro, 35 anos, 

proprietário).  
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Por outro lado, Marta (33 anos, proprietária) e Daniel (31 anos, empregado) 

demostram muito orgulho em falar de si mesmos, de suas trajetórias e de seus projetos 

futuros. Como já demostrado, Marta é formada na área de moda, com perfil empreendedor, 

sua meta é criar uma franquia de suas marcas; já Daniel foi empregado e dono de facção, 

atualmente trabalha como vendedor e faz o curso de administração para abrir sua própria 

“loja” de confecção. O discurso dos dois reflete entusiasmo e autoestima.   

 

Pesquisadora: Como você se vê como profissional do setor de confecção?   

Entrevistada: Eu me acho a mais top, se eu não achar quem vai achar? Eu me acho 

a melhor em tudo, melhor da loja, melhor designer, melhor na modelagem, eu me 

acho a melhor. Até meu marido fala que eu sou exagerada, mas eu me acho a melhor 

(Marta, 33 anos, proprietária). 

 

Entrevistado: Eu me acho incrível. Eu falo porque meus clientes me elogiam 

demais (...). Acho que eu atendo bem, eu gosto de tratar todo mundo bem. Não 

tenho problema de descer qualquer roupa que o cliente pedir, converso não só sobre 

roupa, mas outros assuntos também acaba saindo amigo (Daniel, 31 anos, 

empregado).  

 

A forma como os/as trabalhadores/as são vistos/as pelo trabalho que realizam também 

constitui fonte de constituição identitária (DUBAR, 2005). Nesse sentido, questionados sobre 

o reconhecimento dos outros (família, parentes, amigos, patrões) pelo trabalho que realizam 

na área de confecção, todos/as os/as trabalhadores/as, independente de sexo, posição e idade 

relataram uma percepção positiva.  

 

Pesquisadora: Como você acha que seu trabalho é visto pela sua família e amigos?  

Entrevistado: A maioria dos meus amigos trabalha com isso também lá no 

camelódromo. Acho que eles gostam também. Minha mãe é diarista, meu irmão é 

repositor de supermercado, eles gostam dessa área também, porque meu irmão e 

meu pai (falecido) também já trabalharam com confecção (Lucas, 19 anos, 

empregado).  

 

Pesquisadora: Como você acha que seu trabalho é visto pela sua família? 

Entrevistada: Meu ex-patrão fala que eu sou uma vencedora para quem saiu de 

onde eu sai e estou hoje (...). Minha mãe me acha uma heroína. Porque eu sempre 

ajudo, dei uma casa para ela, pago médico particular, eu dou o que ela não me deu 

quando criança (...). Então eu me sinto vitoriosa em poder ajudar minha mãe (Eva, 

48 anos, proprietária).  

 

Pesquisadora: Como você acha que seu trabalho é reconhecido pelo o seu patrão? 

Entrevistada: Eu acho que sim. Mesmo com a crise, mesmo com as vendas tendo 

caído, eles ainda continuam comigo. Então eles devem sim reconhecer meu esforço 

como funcionária (Rute, 31 anos, empregada). 

 

Entrevistado: Meu patrão reconhece muito. Ele me acha um bom vendedor, me 

acha um bom funcionário, sempre me elogia muito (...) (Lucas, 19 anos, 

empregado). 

 

Pesquisadora: Como você acha que seu trabalho é visto pelas pessoas e clientes?  

Entrevistada: O pessoal gosta. Eles me elogiam bastante. Então isso que traz 

satisfação para a gente. Você vê o cliente te elogiar, ligar. Tenho bastantes clientes, 
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eles gostam de mim, por isso que eu me sinto realizada (Ana, 50 anos, proprietária).  

 

Ainda sobre como os/as interlocutores/as acham que os outros os/as reconhecem como 

profissionais, homens e mulheres, independente de posição e idade, ressaltaram várias 

virtudes que caracterizam sua identidade profissional. 

 

Pesquisadora: Como você acha que é visto como profissional? 

Entrevistada: Ai, nota 10. Igual eu te falei sou muito dedicada no que eu faço. 

Então eles (família) reconhecem meu jeito. Eles sabem que meus patrões estão 

muito satisfeitos comigo (Raquel, 22 anos, empregada).  

 

Entrevistado: Então, o pessoal fala que eu sou corajoso. Mas é o sonho, a coragem 

e a vontade de vencer que faz a gente chegar onde coloca no imaginário. Mas assim, 

eles me veem como um corajoso vitorioso, porque não é fácil, aonde eu trabalhei, 

com o que eu trabalhei ai você vem para Goiânia e está num grande Polo de moda, 

num ambiente diferenciado dentro da região e estar junto de grandes concorrentes, 

com pessoal que tem conhecimento bem amplo, então assim, é muita coragem e ao 

mesmo tempo ser bem sucedido, coisa muito boa (...) (Paulo, 42 anos, proprietário).  

 

No que concerne à sociabilidade entre os/as trabalhadores/as, de um modo geral, 

todos/as os/as entrevistados/as relataram que é boa, a exceção se refere aos lojistas e camelôs 

ilegais, assunto já discutido no texto. O relato de Isabel (22 anos, empregada) traz uma síntese 

de como é a convivência entre os/as trabalhadores/as no campo investigado.    

 

Pesquisadora: Como é a sociabilidade entre os trabalhadores e os lojistas?  

Entrevistada: Muito boa. Como as lojas aqui em cima são fechadas não tem como 

ter muito contato com os lojistas de fora, quando está muito parado os funcionários 

tem contato com os funcionários, mas com o dono de outra loja, aí já é mais 

complicado, porque os donos eles não ficam na loja, eles ficam mais fabricando 

fora. Quem fica mais são os funcionários.  

Pesquisadora: E com os gestores do empreendimento? 

Entrevistada: Quando tem algum problema a gente procura a administração. Não 

tem comunicação aqui. Mas se precisar eles estão pronto para ajudar a resolver o 

problema.   

Pesquisadora: Como são as relações dos lojistas com os camelôs?  

Entrevistada: Eles não dão certo, porque aqui tudo é pago, paga aluguel, paga 

imposto. Lá fora os camelôs vende uma mercadoria bem abaixo do preço, então é 

uma competição que os lojistas não conseguem ganhar. Porque aqui a pessoa tem 

que jogar o aluguel, a despesa e tudo. Lá não, lá eles não têm essa despesa, eles não 

pagam o que paga aqui dentro, então é uma briga cerrada entre os lojistas e os 

camelôs lá fora.  

Pesquisadora: Com os camelôs autorizados pela prefeitura nem tanto né?  

Entrevistada: Com eles também. Porque eles também por mais que sejam 

autorizados pela Prefeitura eles não pagam aluguel. É uma despesa muito baixa e 

aqui no shopping a despesa é bem alta.  

Pesquisadora: E com relação aos fiscais da prefeitura eles controlam muito o local, 

eles vem fazer fiscalização ou não?  

Entrevistada: Não. Geralmente eles vem duas vezes por ano. Eles entram em 

algumas partes e o que tiver irregular eles tiram, mas aí os outros (lojistas) já vão 

vendo e já vão saindo e fechando as lojas para que não venha a ser pego. Mesmo 

sendo estilo shopping tem irregularidade em todo lugar (Isabel, 22 anos, 

empregada).  
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Cabe apontar que o grau de sociabilidade e colaboração é maior entre as mulheres. 

Elas se ajudam muito, olhando a “loja” para a outra, buscando comida e água, trocando 

dinheiro, confraternizam aniversário, dentre outras coisas.  

 

5.3  PERSPECTIVAS FUTURAS EM RELAÇÃO À OCUPAÇÃO/EMPREGO 

 

O fato de um/a trabalhador/a desejar continuar ou não na ocupação/emprego revela 

muito da identidade profissional desenvolvida. Nesse sentido, buscou-se averiguar se os/as 

trabalhadores/as tinham a intenção de continuar ou não na ocupação/emprego.  

Das 18 pessoas entrevistadas, três não pretendem continuar na ocupação atual. Dentre 

estes, está Pedro (35 anos, proprietário), que pretende prestar concurso público; Raquel (22 

anos, empregada), que pretende reabrir seu salão de beleza e Maria (28 anos, proprietária), 

que pretende desenvolver sua carreira acadêmica. Já entre as 15 pessoas que pretendem 

continuar na ocupação/emprego, cinco são homens e dez são mulheres. Essa informação 

confirma que, para a maioria dos/as interlocutores/as, o trabalho na atividade de confecção 

satisfaz suas expectativas futuras.  

 

Pesquisadora: Você pretende continuar no seu trabalho/emprego atual? 

Entrevistada: Eu pretendo porque é uma profissão que eu gosto. Estou nessa área 

de vendas porque eu gosto. Então eu pretendo continuar (Rute, 31 anos, empregada).  

 

Entrevistada: Eu pretendo continuar até que eu esteja feliz como eu estou. A partir 

do momento que eu não estiver mais sendo feliz no trabalho não vou querer mais, 

vou mudar de ramo (...) (Isabel, 22 anos, empregada).  

 

Entrevistada: Claro. Eu amo o que eu faço (Marta, 33 anos, proprietária).  

 

Os aspectos positivos da atividade, como a satisfação com o trabalho, a autonomia 

financeira, a jornada de trabalho, são motivos para a permanência de muitos/as 

trabalhadores/as, sobretudo das mulheres.  

A satisfação com o trabalho e a pretensão em continuar se relaciona também com a 

trajetória de trabalho/emprego do/a trabalhador/a e das condições de trabalho subjacentes ao 

mesmo. Isabel (22 anos, empregada), por exemplo, disse que trabalhou em bancas, e que as 

condições de trabalho eram bem piores que no trabalho atual: 

 

Entrevistada: Meu trabalho era desconfortável, não tinha espaço, o local de 

trabalho era ruim, a maioria do tempo era em pé ou sentada num tamborete gritando, 

acaba sendo um trabalho cansativo e estressante, porque fica o tempo todo gritando 

como se estivesse na feira (Isabel, 22 anos, empregada).  
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A pretensão de continuar na ocupação/emprego independe de o/a trabalhador/a estar 

na condição de regularizado ou não regularizado, ou seja, de ser informal ou formal. Destarte, 

mesmo vivenciando situações de insegurança e vulnerabilidade, os/as trabalhadores/as 

pretendem continuar na ocupação, sobretudo os homens mais jovens, mais dispostos a correr 

riscos e menos preocupados com a estabilidade no trabalho/emprego.  

 

Pesquisadora: Você pretende continuar no seu trabalho? 

Entrevistado: Pretendo continuar nesse.  

Pesquisadora: Se fosse um trabalho de carteira assinada você trocaria? 

Entrevistado: Olha, eu ia pensar muito bem. Por eu sempre trabalhei com isso, acho 

que não trocaria não (Gabriel, 27 anos, proprietário).  

 

Pesquisadora: Você pretende continuar no seu trabalho? 

Entrevistado: Pretendo continuar nesse trabalho. Fazer uma faculdade de 

administração e abrir alguma coisa uma loja de confecção.  

Pesquisadora: Se fosse um trabalho de carteira assinada você trocaria? 

Entrevistado: Agora não. Estou satisfeito com o meu trabalho (Lucas, 19 anos, 

empregado).  

 

Rute (31 anos, empregada) nunca teve sua carteira de trabalho assinada em seus 

trabalhados anteriores. Trabalhando há dois anos em um estabelecimento de confecção, ela 

ainda não é registrada. Questionada se mudaria para um emprego de carteira assinada  ela diz 

que não, o gosto pela atividade é a motivação de sua permanência.  

 

Pesquisadora: Você pretende continuar no seu trabalho ou mudaria para outro com 

carteira de trabalho assinada? 

Entrevistada: Eu pretendo continuar aqui  

Pesquisadora: Pretende continuar como vendedora? 

Entrevistada: Eu pretendo porque é uma profissão que eu gosto. Estou nessa área 

de vendas porque é uma área que eu gosto. Então eu pretendo continuar (Rute, 31 

anos, empregada). 

 

Em relação às perspectivas futuras sobre o trabalho e/ou emprego, uma parte 

significativa de entrevistados/as jovens, que ocupam a posição de empregados/as, pretendem 

ter seu próprio negócio no ramo de confecção.  

 

Entrevistada: Quais são suas perspectivas futuras em relação ao seu trabalho? 

Entrevistado: Pretendo continuar no meu trabalho até terminar a faculdade, depois 

quero abrir meu próprio negócio, trabalhar com moda feminina (Daniel, 20 anos, 

empregado).  

 

Entrevistado: Pretendo fazer uma faculdade de administração e abrir uma loja de 

confecção (Lucas, 19 anos, empregado).  

 

Entrevistada: Eu quero ter meu próprio negócio. Mas não mudaria de ramo, seria 

no ramo de confecção mesmo (Ester, 26 anos, empregada). 
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Já entre os/as proprietários/as, as perspectivas futuras variam em função da idade. 

Os/as mais jovens desejam ampliar os negócios; já as mais maduras desejam trabalhar mais 

algum tempo e parar. Nessa direção está João (29 anos, proprietário) que deseja construir 

casas para vender e montar mais uma “loja” de confecção; Marta (33 anos, proprietária) que 

deseja abrir franquias de sua “loja”. Já Ana (50 anos, proprietária) e Eva (48 anos, 

proprietária) pretendem trabalhar mais algum tempo e parar.  

Cabe ressaltar que para os/as proprietários/as a atividade no setor de confecção é vista 

como um refúgio de sobrevivência, caso haja perda de trabalho, emprego, propriedade, ou 

outra eventualidade no futuro. O discurso a seguir mostra a percepção dos/as entrevistados/as 

sobre essa questão: 

 

Entrevistada: (...) Se não conseguir tanto sucesso financeiro quanto pretendo (na 

área acadêmica) tenho a possibilidade de voltar ao ramo de confecção, porque é um 

aprendizado que eu tive e é algo que tenho como segunda opção caso eu necessite 

(Maria, 28 anos, proprietária). 

 

Entrevistado: (...) Antes de ter loja eu era camelô. Então amanhã eu posso não ter 

mais loja e posso voltar a ser camelô de novo (João, 29 anos, proprietário).  

 

Para finalizar este tópico, cabe destacar que a maioria dos/as trabalhadores/as, 

independente de sexo, posição e idade, se identifica com a ocupação/emprego. Aspectos como 

gosto pelo trabalho, autonomia financeira e jornada de trabalho reduzida aparecem nos 

discursos como os principais motivos de satisfação com o trabalho. Contudo, as motivações 

citadas pelos/s entrevistados/as obscurecem fatores como a ilegalidade da atividade, a 

desregulamentação das relações de trabalho e a precariedade das condições de trabalho.  

Diante disso, as evidências perceptíveis de precarização identificadas pelos/as 

trabalhadores/as, relacionadas à ocupação/emprego, foram poucas ou inexistentes. Assim, a 

análise aqui empreendida reforça a hipótese levantada nesta tese, de que embora o trabalho no 

Polo se organize em torno do trabalho flexível e precário, o crescimento do segmento, a 

autonomia financeira e a forma como realizam o trabalho possibilitam os/as trabalhadores/as 

uma identificação positiva com a ocupação/emprego.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como propósito analisar a organização do trabalho e a 

constituição identitária dos/as trabalhadores/as dos estabelecimentos de confecção da região 

da Rua 44. Para alcançar esse propósito foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre as 

transformações no mundo do trabalho e no setor de confecção (capítulo I) e sobre os 

processos de construção identitária (capítulo III). A escolha deste corpo teórico se justifica 

pelo fato de que as transformações globais no trabalho têm implicações no âmbito local, 

provocando mudanças na forma como os/as trabalhadores/as desenvolvem seu trabalho e 

constroem suas identidades profissionais.  

O trabalho no Polo envolve a imbricação entre produção e comercialização. Diante de 

tal particularidade, investigou-se as atividades e os processos laborais envolvidos no trabalho 

no Polo, questionando a organização, as relações, condições e a configuração do trabalho, a 

posição de homens e mulheres na ocupação e a construção da identidade profissional.  

Constatou-se que o surgimento do Polo foi impulsionado pelo processo de 

transferência da Feira Hippie para a região da Rua 44 na década de 1990 e da construção de 

centros de compras populares, tais como galerias, camelódromos e shoppings populares 

destinados à comercialização de artigos do vestuário na década seguinte. Esses 

empreendimentos contaram com investimentos privados e com o apoio do poder público 

municipal. Entretanto, a atuação do poder público e dos grupos empresariais não foi suficiente 

para reduzir uma das principais problemáticas da região: a informalidade na atividade 

econômica e nas relações de trabalho.  

O Polo de confecção apresenta as seguintes características: predomínio de 

microempresa; divisão do trabalho produtivo; pouco uso de tecnologia na produção/gestão; 

uso intensivo de mão de obra terceirizada (parcial e completa) na produção; informalidade; 

segmentação por sexo etc. 

Sobre o perfil dos/as trabalhadores/as, verificou-se que as mulheres predominam no 

segmento em detrimento dos homens. Embora as mulheres sejam maioria, elas ocupam os 

postos de trabalho de menor nível hierárquico e de menor prestígio social. Muitas mulheres 

buscam ascensão profissional através do trabalho por conta própria em microempresas de 

confecção. De um modo geral, o trabalho realizado pelas mulheres é marcado pela 

desregulamentação da atividade ou das relações de trabalho. Os poucos homens inseridos na 

atividade ocupam postos de maior reconhecimento social e financeiro. 

Quanto ao nível de escolaridade a análise desta variável chamou a atenção. 
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Diferentemente do que ocorre no mercado de trabalho brasileiro em geral, constatou-se que as 

mulheres que trabalham no Polo são menos escolarizadas que os homens. Por outro lado, é 

grande a porcentagem de homens com ensino superior incompleto e completo. Tal realidade 

mostra que há desigualdade de escolaridade entre os sexos, com nítida desvantagem para as 

mulheres. O alto nível de escolaridade dos homens faz com que eles tenham mais 

oportunidades profissionais. Assim, a permanência deles numa atividade considerada 

feminina e de sobrevivência merece ser investigada em outras pesquisas. 

A análise da variável idade demostrou que houve mudança no perfil dos/as 

trabalhadores/as do Polo, sobretudo dos/as proprietários/as. Em seu início o perfil era de 

homens e mulheres com idade acima de 40 anos, excluídos/as do mercado de trabalho formal. 

Agora, os/as novos/as proprietários/as dos estabelecimentos de confecção na região são 

jovens, as mulheres possuem idade de 20 a 29 anos. Dessa forma, é possível afirmar que, na 

atualidade, o Polo está sendo constituído por um novo perfil de trabalhadora: mulher jovem e 

empreendedora.  

Os/as trabalhadores/as apresentam experiência de trabalho formal e informal. Dentre 

os/as proprietários/as prevalecem experiências de trabalho de camelôs e/ou feirantes de 

confecção e de vendedores/as de lojas de confecção ou do comércio de roupas. O desejo de ter 

o próprio negócio no ramo de confecção faz parte do discurso de grande parte dos/as 

empregados/as. Tal fato mostra a preponderância de uma identidade voltada para o setor de 

confecção. 

Em relação ao perfil dos rendimentos, foi possível verificar que as mulheres auferem 

menores valores comparativamente aos homens. Nesse sentido, a desigualdade salarial que 

geralmente prevalece entre os sexos também se confirma no campo investigado. Ainda nesse 

quesito, constatou-se que a atividade no Polo é de sobrevivência para alguns e de acumulação 

do capital para outros, caracterizando sua diferenciação interna no que tange ao perfil e à 

estrutura dos empreendimentos.  

Com relação ao estado civil e número de filhos dos/as trabalhadores/as, identificou-se 

que independente de sexo e posição na ocupação, a maioria é casada ou tem vínculo estável; 

mais da metade tem filhos, com predomínio de um filho.   

Quanto a organização do trabalho no Polo, foi possível apurar que uma das 

características é a imbricação da atividade de produção e comercialização.   Na organização 

do trabalho produtivo prevalece o trabalho em domicílio (facção domiciliar dos/as 

proprietários/as fabricantes) e o trabalho terceirizado; na comercialização, prevalece o uso do 

trabalho informal – sem registro em carteira e diarista. 
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No tocante à atividade de produção, constatou-se que esta é de responsabilidade dos/as 

proprietários/as dos estabelecimentos e de seus familiares. Todavia, há uma nítida divisão 

sexual do trabalho entre os familiares: as mulheres se responsabilizam pelas etapas mais 

simples e tradicionalmente associadas ao universo doméstico; os homens se apropriam das 

etapas mais valorizadas, que envolvem certa tecnologia, bem como outras atividades que são 

realizadas fora do ambiente doméstico.  

Na atividade de comercialização prevalece o trabalho feminino. A maioria das 

mulheres exerce postos de base, menos qualificado e de baixa remuneração. O trabalho dessas 

mulheres é marcado pela ausência de oportunidades de ascensão profissional. Tal realidade 

faz com um maior número delas busque subir na hierarquia através da abertura de uma “loja” 

de confecção. Os homens exercem predominantemente postos de maior escalão, como o de 

proprietário. A maioria contrata mulheres jovens, brancas e com “boa aparência” para a 

função de vendas.  

Os/as trabalhadores/as em geral, não investem em qualificação profissional, sobretudo 

os/as que ocupam os postos de base. Entretanto, foi possível verificar que os/as (poucos/as) 

trabalhadores/as que buscaram qualificação obtiveram resultados positivos, tanto para 

aprimorar o atendimento, quanto para melhor gerenciar o negócio. 

Sobre o uso de tecnologia, verificou-se que esta é pouco utilizada no processo 

produtivo, os/as proprietários/as que fabricam utilizam apenas a máquina de corte. Na 

comercialização predomina o uso de aplicativos de redes sociais, como o Whatsapp para 

viabilizar as vendas e máquina de cartão de crédito; aplicativos como Facebook e Instagram 

são pouco utilizados. 

O uso de tecnologia gerencial é restrito a uma minoria de estabelecimentos formais. 

Como a maioria dos estabelecimentos é informal, os/as proprietários/as evitam o uso de 

computadores para o registro das vendas e controle de estoque, a fim de não produzir provas 

contra si mesmos. 

A organização do trabalho para o conjunto de trabalhadores/as pode ser caracterizado 

da seguinte forma: desregulamentação da atividade econômica; instabilidade no vínculo de 

emprego; ausência de direitos sociais e trabalhistas; ambiente de trabalho com pouco espaço; 

trabalho sujeito a controle; subordinação; rotatividade; pouca inovação tecnológica no 

processo produtivo e na atividade de vendas; terceirização; ação sindical fraca.  

No que concerne às condições de trabalho, foi constatado a existência de desigualdade 

salarial entre os sexos. As trabalhadoras mulheres auferem menores rendimentos que os 

trabalhadores homens, ainda que ocupem a mesma posição. Quanto a jornada de trabalho, na 
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produção a jornada das mulheres é superior a dos homens; no comércio normalmente a 

jornada é equivalente; em época de pico a jornada se estende, a maioria dos/as empregados/as 

não recebem pelas horas extras, realizando apenas a compensação de horas. Independente de 

posição na ocupação, as mulheres realizam trabalho doméstico. Assim, para as mulheres 

empregadas a jornada é dupla, para as mulheres proprietárias fabricantes a jornada é tripla.  

Destarte, as mulheres são as mais atingidas pela precarização do trabalho, uma vez que 

elas possuem menor qualificação, recebem rendimentos inferiores ao dos homens, bem como 

realizam dupla e até tripla jornada de trabalho. 

Nos estabelecimentos, os/as trabalhadores/as não têm horário para as refeições, 

almoçam dentro do próprio local de trabalho, às vezes sendo interrompidos/as para atender o 

cliente.  Também não há intervalo para descanso ou lanche, ou seja, o trabalho é realizado de 

forma ininterrupta das 8h às 18hs.    

O local de trabalho da maioria dos/as trabalhadores/as é pequeno, sem espaço para se 

movimentar; não tem banheiro nos estabelecimentos. Todavia, ainda que as condições de 

trabalho sejam de precariedade, os/as trabalhadores/as não demonstram uma percepção 

negativa sobre as condições reais do trabalho.     

A informalidade nas relações de trabalho é uma das principais características do Polo. 

Constatou-se que para a metade dos/as trabalhadores/as empregados/as o vínculo de trabalho 

é desprotegido, ou seja, sem carteira de trabalho assinada. Contudo, na realidade o número de 

trabalhadores/as informais é ainda maior, uma vez que muitos/as empregados/as são 

instruídos/as pelos/as empregadores/as a responderem que são regularizados/as.  

O uso do trabalho horista ou diarista também é frequente nos estabelecimentos. Esse 

tipo de trabalho é mais usual entre os/as proprietários/as que não contam com empregados/as 

e a ajuda da família. No período de pico nas vendas a contratação de diarista é ainda maior, 

sendo esta a forma mais comum de contratação.   

Dessa forma, a inserção por meio de trabalho informal também prevalece no elo do 

comércio, ainda que este seja mais suscetível à fiscalização em relação ao que ocorre nas 

facções. O objetivo da contratação de trabalho desregulamentado e por curtos períodos é a 

redução dos custos trabalhistas e previdenciários. Os estabelecimentos contratam 

predominantemente mulheres, caracterizando a precarização do trabalho feminino no Polo. 

Nesse sentido, a informalidade constitui o aspecto central que melhor caracteriza o 

Polo. Embora invisível, a informalidade é a base de sustentação da competitividade do Polo e 

está presente tanto nas atividades de produção quanto nas de comercialização. Tal realidade 

permite afirmar que o Polo de confecção na região da Rua 44 tem como característica 
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principal o trabalho flexível e precário, sustendo a hipótese enunciada nesta tese. 

A posição na ocupação por sexo permitiu verificar que nos postos de menor status e 

qualificação as mulheres constitui a maioria comparada aos homens. Mesmo as mulheres 

ocupando posições de maior escalão e reconhecimento, a exemplo de proprietárias, existem 

desigualdades entre os sexos, com prejuízo para elas. A desigualdade reflete, sobretudo, na 

remuneração e na escolaridade.  

Quanto à reconfiguração do trabalho, constatou-se a primazia do trabalho sem carteira 

assinada, o trabalho de diarista e o trabalho por conta própria em microempresas. Contudo, 

ainda que o trabalho no Polo esteja relacionado às novas formas de organização do trabalho, 

que tem como base a informalidade, as evidências perceptíveis dessa realidade por parte 

dos/as trabalhadores/as são mínimas ou inexistentes.  

Ao que tudo indica a percepção dos/as trabalhadores/as sobre a precariedade das 

condições de trabalho é ofuscada por alguns fatores, a saber: pela possibilidade de estar 

empregada/o ou de ser proprietário/a do negócio, pelo rendimento auferido, pelo dinamismo 

da atividade, dentre outros.   

Nessa perspectiva, mesmo que a organização do trabalho se configure como flexível e 

precário, tendo na precarização e na informalidade suas principais características, foi possível 

perceber que os/as trabalhadores/as se identificam com a ocupação, apresentando uma 

identidade profissional vinculada ao setor de confecção. Os/as trabalhadores/as que estão na 

posição de empregados/as pretendem empreender no segmento, através do negócio próprio.  

Tal realidade confirma a hipótese levantada na introdução desta tese, que embora o 

trabalho no Polo se organize em torno do trabalho flexível e precário, o crescimento do 

segmento, a autonomia financeira e a forma como realizam o trabalho possibilitam aos/as 

trabalhadores/as uma identificação positiva com a ocupação.  

Sobre a divisão sexual do trabalho doméstico nos arranjos familiares dos/as 

trabalhadores/as, constatou-se pouca divisão. Mesmo realizando trabalho remunerado, as 

mulheres são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos. Geralmente, as (poucas) 

tarefas domésticas que os homens realizam são externas a casa. Para a maioria de homens e 

mulheres a participação do homem no trabalho doméstico tem a perspectiva de “ajuda” e não 

de uma obrigação.  

Dessa forma, o modelo de conciliação do trabalho produtivo com o trabalho 

reprodutivo configura o arranjo doméstico das mulheres do Polo. Para dar conta de tanta 

responsabilidade elas realizam dupla e até tripla jornada, desempenhando os afazeres 

domésticos à noite e nos finais de semana, deixando de usufruir seu tempo de descanso e 
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lazer.   

O excesso de responsabilidade por parte das mulheres, sobretudo das que fabricam, faz 

com que elas tenham menos tempo de não trabalho, ficando mais expostas ao adoecimento. 

De fato, constatou-se que as mulheres fabricantes foram as mais atingidas por problemas de 

saúde. A realidade de trabalho das mulheres faz com que elas sejam mais suscetíveis a 

situações de risco e insegurança, uma vez que a maioria trabalha de forma desregulamentada e 

sem acesso a benefícios sociais. 

Quanto à trajetória de trabalho, foi possível observar que grande número dos/as 

trabalhadores/as começou a trabalhar na adolescência, predominando experiências de trabalho 

pouco qualificado e remunerado. Os motivos para a inserção na atividade de confecção são 

variados, embora muitos/as se encontravam na condição de desempregados/as.  

Para alguns/as trabalhadores/as o aprendizado da atividade de produção ocorreu na 

socialização primária. Para as mulheres, o aprendizado está associado a um processo de 

sociabilidade, de fazer junto, sobretudo no nível de contatos primários; tem um significado 

subjetivo que implica aprendizado permanente. Para os homens, o aprendizado está mais 

relacionado à observação e à praticidade; a representação do aprendizado é mais objetiva, de 

fazer aqui e agora, não envolvendo questões ligadas à sociabilidade e aprendizado 

permanente.  

Já o aprendizado da atividade de comercialização, para a maioria dos homens e 

mulheres, ocorreu na socialização secundária, na prática laboral. Alguns/as trabalhadores/as 

passaram por treinamento para melhorar o desempenho da atividade, embora esse tenha sido 

informal e no local de trabalho. 

Sobre o reconhecimento social, constatou-se que o trabalho no setor de confecção 

assume uma posição central na vida dos/as trabalhadores/as. Praticamente todos/as os/as 

trabalhadores/as se identificam com o trabalho, gostam do que fazem e estão satisfeitos/as. 

Mesmo os/as que estão de forma desregulamentada não pretendem mudar de 

trabalho/emprego. Desvantagens relacionadas ao trabalho/emprego quase não foram 

evidenciadas.  

Os/as trabalhadores/as na posição de empregados/as se autorrepresentam como 

vendedores/as do ramo de confecção, identificam-se com a ocupação e querem se inserir de 

modo permanente no setor, através do negócio próprio, ou seja, de uma “loja” de confecção. 

Por outro lado, os/as trabalhadores/as na posição de proprietários/as se autorrepresentam 

como empreendedores/as e como feirantes do setor de confecção.  

A imagem de feirante predomina entre os/as mais maduros/as; a imagem de 
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empreendedor/a predomina entre os/as mais jovens. Ambos manifestam reconhecimento 

positivo de si e de seu trabalho. Essa percepção positiva também abrange o modo como 

eles/as acham que são percebidos/as pelos outros, o que envolve a família, amigos e parentes. 

Para a maioria, os “outros significantes” os/as reconhecem como profissionais competentes, 

bem como valorizam seu trabalho. 

Desse modo, este estudo chega a seguinte tese: ainda que a organização do trabalho no 

Polo tenha sido atingida pelas transformações ocorridas no mundo do trabalho e se 

reconfigurado através de trabalho flexível e precário, este possibilita a construção de uma 

identidade positiva vinculada ao trabalho no setor.  

Por fim, cabe destacar que o trabalho no Polo tem grande relevância social. Na sua 

origem permitiu a inserção de vários/as trabalhadores/as excluídos/as do mercado formal; na 

atualidade possibilita a entrada de novos atores com perfil diferenciados e mais jovens. 

Destaca-se a inserção de mulheres jovens com experiência de trabalho formal e informal e 

com identidade empreendedora voltada para o setor de confecção. Destarte, ainda que o 

trabalho no Polo tenha se reconfigurado na ótica de uma “nova informalidade”, o trabalho na 

confecção ainda evidencia sua vitalidade no contexto regional e brasileiro.  

Quanto às problematizações aqui apresentadas e discutidas, espero que elas  

contribuam na elaboração de políticas e ações que visem  a melhoria da qualidade do trabalho 

na região, a redução da informalidade nas relações de trabalho e nas atividades econômicas, a 

erradicação das desigualdades entre os homens e as mulheres no que tange à qualificação, 

escolaridade e rendimentos, bem como de outros aspectos relevantes.  
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APENDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: TRABALHADORES/AS DOS ESTABELECIMENTOS 

DO POLO DE CONFECÇÃO DA REGIÃO DA RUA 44  

 

OBSERVAÇÕES: 

- Esclarecimentos sobre a pesquisa  

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

I. ORGANIZAÇÃO, CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO 

 Total de trabalhadores 

Cidade natal?____ Se fora do Estado, veio para Goiânia por que e com que idade?_________ 

Trabalha em outra atividade econômica, em outro local ou em casa? (qual, dia, horário)_____ 

Qual atividade você desempenha e quais já desempenhou no setor de confecção? __________ 

Descreva como iniciou na atividade? Quantos anos você tinha?_________________________ 

Como aprendeu a atividade? Fez algum curso para melhorar seu desempenho? ____________ 

Como é o funcionamento do seu local de trabalho? (horário, dia, regras) Quem determina?___ 

Como é o seu tempo de trabalho? (dias, horas, horas extras, finais de semana)_____________ 

Descreva o ambiente físico e as instalações de seu local de trabalho. O que acha do local?___ 

Comente sobre a sua forma de remuneração. Você está satisfeito?_______________________ 

Comente sobre seu tempo para almoço e descanso? __________________________________ 

Quais as vantagens e desvantagens de seu trabalho?__________________________________ 

Já teve algum problema de relacionamento com seu patrão ou contratante? _______________ 

Como são as relações com os camelôs e ambulantes (cadastrados ou não cadastrados)_______ 

Já foi autuado ou presenciou autuação de fiscais nos estabelecimento locais? Como é a 

atuação deles no local? ________________________________________________________ 

Você já foi vítima de preconceito por causa de seu trabalho?___________________________ 

Descreva um dia de trabalho. ___________________________________________________ 

 Trabalhadores empregados 

Comente sobre seu vínculo de trabalho.___________________________________________ 

Quais as vantagens e desvantagens desta relação?___________________________________ 

Como ocorre a contratação e quais as regras para a realização do trabalho?_______________ 

Quem dá as ordens sobre o trabalho e como isto é feito?______________________________ 

Existe controle sobre o trabalho? Como é feito?_____________________________________ 

Quais os direitos trabalhistas você recebe? (13º salário, vale-transporte, vale alimentação, 

férias anuais, salário família, FGTS)______________________________________________ 

 Trabalhadores proprietários 

Você paga o INSS? Se sim, paga como pessoa física ou jurídica?_______________________ 

Qual o motivo de contribuir? ___________________________________________________ 

Qual a vantagem/desvantagem de ter a empresa registrada ou não registrada?_____________ 

Você tem empregado? Tem ajuda da família? (quantos, o que a pessoa faz)_______________ 

Quando precisa aumentar a força de trabalho para produzir ou vender mais, como você 

contrata? Por quê?____________________________________________________________ 

a) Trabalhadores da produção (proprietários, empregados) 

Descreva todo o processo de produção (do início ao final)_____________________________ 

Descreva o local (casa, puxadinho, local independente) onde você produz e as máquinas e 

equipamentos que possui ______________________________________________________ 

Quantas peças são produzidas por mês?___________________________________________ 

Descreva sobre seu processo de terceirização (atividades, logística, dia, controle qualidade, 

pagamento) _________________________________________________________________ 
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Qual o motivo de terceirizar? ___________________________________________________ 

Qual o tipo de contrato (verbal, escrito) e exigências?________________________________ 

Como é a aquisição da matéria-prima (quem compra, onde compra, forma de pagamento)___  

b) Trabalhadores da revenda (proprietários, empregados) 

Qual o motivo de não produzir e de comprar pronto? ________________________________ 

Compra de quais estados?______________________________________________________ 

Qual o tipo de fornecedor das mercadorias (fabricante, atacadista, varejista) ______________ 

Descreva como é o processo de aquisição das mercadorias ____________________________ 

 

II. RELAÇÕES DE GÊNERO E DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO  

Quais atividades os homens e mulheres realizam na produção ou comercialização?_________ 

Qual a provável justificativa para haver um maior número de mulheres no segmento? ______ 

Porque tem mais mulheres na posição de vendedora? ________________________________ 

Existe alguma diferença entre trabalho de homem e de mulher? (remuneração, qualidade etc.) 

De quem você acha que é a responsabilidade do trabalho doméstico? Por quê?_____________ 

 Mulheres  

Como você vê o trabalho de homens numa atividade/segmento exercido majoritariamente por 

mulheres?___________________________________________________________________ 

 Homens 

Como é trabalhar numa atividade/segmento exercido majoritariamente por mulheres?_______ 

 

III. DESCANSO, SAÚDE E SINDICATO 

Fora do expediente de trabalho, como é seu tempo de descanso e como o realiza? __________ 

Já adoeceu por causa do seu trabalho? Como foi?  ___________________________________ 

Em qual sindicato ou associação é filiado? Acha que eles prestam um serviço de qualidade e 

que beneficia o associado?______________________________________________________ 

 

IV. IDENTIDADE 

Faça uma narrativa sobre sua trajetória ocupacional (com quantos anos começou a trabalhar e 

em que já trabalhou)___________________________________________________________ 

Você teve carteira de trabalho assinada nos trabalhos anteriores? Quais?_________________ 

O que te motivou a trabalhar na ocupação atual? (liberdade, independência financeira etc.)___ 

Está há quanto tempo neste trabalho/emprego? _____________________________________ 

Antes de entrar neste trabalho estava desempregado? ________________________________ 

Pretende continuar neste trabalho ou mudaria para outro? (com carteira de trabalho assinada)_ 

Quais suas perspectivas futuras em relação a seu trabalho? ____________________________ 

Já teve experiência como camelô ou ambulante? (onde e como foi) _____________________ 

 Processo Biográfico  

O que significa este trabalho na sua vida? (realização, frustação, independência financeira)___  

Como você se vê como profissional neste trabalho? _________________________________ 

Comparando o seu trabalho atual com o anterior você está mais satisfeito ou menos satisfeito?  

 Processo Relacional  

Como você acha que seu trabalho é visto pela população, amigos e familiares?____________ 

Você acha que seu trabalho é devidamente reconhecido (remuneração, reconhecimento 

profissional)_________________________________________________________________ 
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APENDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: REPRESENTANTE DO SINDICATO DA INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DO SETOR DE CONFECÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS 

 

Sexo ______________  Idade (anos completos)_____________Função__________________ 

Escolaridade______________________________ Se superior, qual?____________________ 

Tempo de atuação no Sindicato? ________________________________________________ 

Qual o papel do Sindicato na representação dos trabalhadores da confecção?______________ 

Quais serviços são prestados pelo Sindicato em prol dos trabalhadores? __________________ 

O Sindicato tem tido parcerias com outras entidades (prefeitura, Sesi, Sebrae etc.) para 

propiciar melhores serviços aos trabalhadores? Se sim, como é esta parceria e o que tem sido 

feito?______________________________________________________________________ 

Comente sobre o Polo de Confecção da região da Rua 44: Políticas públicas (fiscal, 

financiamento, qualificação e informalidade) ______________________________________ 

É bastante expressiva a quantidade de mulheres que atuam no setor de confecção. O Sindicato 

tem desenvolvido ou buscado alguma ação específica em relação a esse fato? (creches) _____ 

O senhor participou direta ou indiretamente de algum fato que possa ajudar a reconstruir a 

história do Polo de Confecção da Rua 44? Como foi? ________________________________ 

O Sindicato tem algum tipo de informação, documento, projeto, fotos etc. que possa 

caracterizar o Polo de Confecção da região? _____________________________________ 

O senhor gostaria de comentar alguma ação do Sindicato que não esteja contemplada nesta 

entrevista? Qual ou o que? _____________________________________________________ 
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