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Resumo  

Sabemos que no contexto do capitalismo brasileiro, os fenômenos da 
informalidade, da flexibilidade e da terceirização, têm classe, cor e sexo. Eles 
não atingem de forma igualitária a vida dos trabalhadores, suas relações de 
trabalho, suas organizações e seus direitos. Antes de tudo, trazem 
conseqüências desiguais, aprofundando as desigualdades já existentes, que 
não são puramente econômicas. Importa aqui pensar uma das faces desses 
fenômenos nas relações de trabalho: o recorte de gênero. Neste texto nos 
propomos a analisar tais relações no setor de confecções de roupas de um 
município específico no estado do Paraná. O setor de confecções de roupas 
de Cianorte configura-se como uma rede de terceirização, caracterizada pelo 
redimensionamento do trabalho subcontratado (cooperativo, faccionista, 
domiciliar, formal, informal) e pela presença intensiva do trabalho 
precarizado das mulheres.  Por esta razão interessa-nos demonstrar as 
conseqüências provocadas pelos processos de flexibilização, informalidade e 
terceirização nas condições e relações de trabalho que envolvem 
particularmente as mulheres, compreender as razões da persistência do 
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trabalho das mulheres nas facções e no domicílio; entender que novos 
elementos caracterizam esse setor produtivo na região, dando especial 
atenção às questões de gênero e à divisão sexual do trabalho nas facções e 
no domicílio, de modo a  mostrar também como se alteram as relações entre 
os elos da cadeia, bem como o uso do trabalho de homens e mulheres em 
cada um deles. Todos esses fatores locais nos ajudam a compreender porque 
as indústrias do vestuário no Brasil, por muitas décadas, se utilizam do 
trabalho subcontratado de mulheres menos qualificadas profissionalmente e 
porque diferentes dimensões do trabalho domiciliar, no setor têxtil-
vestuário, atravessam a história. Em síntese, queremos mostrar que, se por 
um lado o processo de reestruturação do setor de confecções na região de 
Cianorte ampliou os mecanismos de flexibilização e modernização da 
produção de roupas, por outro, intensificou a precarização do trabalho, 
especialmente para as mulheres, combinando novas estratégias de 
organização da produção com a manutenção de formas antigas de trabalho. 

Palavras-chave: Gênero; divisão sexual do trabalho; confecções; facção 

 

 Contextualizando o Problema de Análise 

A indústria têxtil-vestuário ainda é uma das indústrias mais 
disseminadas espacialmente no mundo e se constitui em uma importante 
fonte de geração de renda e emprego para muitos países, especialmente 
naqueles em desenvolvimento. O Brasil está entre os principais produtores 
dessa indústria, destacando-se na produção de tecidos de malha, fios e 
filamentos e em confecção. Dos 21 segmentos distintos, de acordo com o 
IEMI - Instituto de Estudos e Marketing Industrial S/C Ltda  em 2003, 
cerca de 83% das empresas do setor de confecções no Brasil estão voltadas 
para a produção do vestuário. A confecção é a principal etapa produtiva 
dentro da cadeia têxtil, concentra a maioria das operações e também é a 
mais intensiva em mão-de-obra, sobretudo feminina. 

O estado do Paraná, de acordo com a RAIS/MTE (2005), apresenta-
se na quarta posição em relação às demais unidades da federação do Brasil, 
tanto no número de estabelecimentos quanto ao número de empregos 
(3.805 e 56.003 respectivamente), por apresentar participação relativa de 
9,05% e 10,71%, respectivamente, no setor de confecção (divisão 18). O 
setor têxtil-vestuário paranaense representa 14,0% da mão-de-obra industrial 
ocupada no Estado, credenciando-se como o setor que mais emprega no 
âmbito estadual (IPARDES, 2006). 

Pelos dados da RAIS/MTE (2005), o Paraná fica abaixo de São Paulo 
(12.182 estabelecimentos e 145.400 empregos) que apresenta participação 
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relativa de 28,96% no número de estabelecimentos e 27,82% no número de 
empregos, Minas Gerais (5.611 estabelecimentos e 66.243 empregos) que 
apresenta participação relativa de 13,34% no número de estabelecimentos e 
12,67% no número de empregos e Santa Catarina (5.328 estabelecimentos e 
76.096 empregos), com participação relativa de 12,67% e 14,56% em 
número de estabelecimentos e número de empregados, respectivamente. 

No âmbito do estado, na região de Umuarama-Cianorte, o vestuário é 
também o segmento industrial mais representativo, principalmente em 
termos de geração de emprego e expansão de abertura de estabelecimentos 
(IPARDES, 2008). Na Pesquisa Industrial Anual (PIA), feita pelo IBGE em 
2003 e citada pelo IPARDES em 2008, com as indústrias do Estado do 
Paraná (amostra de 3.638 indústrias), o município de Cianorte aparece como 
o oitavo em volume de produção industrial.  

Por tudo isso, este pólo produtivo local tem despertado o interesse de 
pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesse sentido, não são 
raros os estudos que trataram da realidade do trabalho no setor de 
confecções na região, das características de seu pólo produtivo e da 
trajetória de suas indústrias, entre outros aspectos. Através de levantamento 
bibliográfico preliminar, encontramos uma significativa literatura 
especializada sobre a região e o município em estudo. 

No ano de 1997 foram produzidas duas pesquisas envolvendo o 
município: a primeira sobre o setor de confecções na região sul 
(VIDOSSICH, 1997) e a segunda a respeito do perfil geo-histórico e 
econômico da indústria de confecções em Cianorte (CARRIS, 1997). Três 
anos antes, França (1994) pesquisou a criação de novos empregos, na então 
denominada “Capital do Vestuário”. Nesse município já se detectou 
também a existência de um distrito industrial ou uma rede de indústrias 
(uma espécie de “cluster”) formada no intuito de enfrentar coletivamente a 
crise que os empresários vivenciaram no final da década de 80 e início da 
década de 90 (MAIA, 1995). Entre outras contribuições, Maia observou a 
constituição de um modelo de subcontratação do trabalho, envolvendo, 
sobretudo, mulheres costureiras e um processo crescente de 
descentralização/flexibilização/terceirização das principais empresas do 
setor. Data desse mesmo período o diagnóstico técnico e econômico do 
setor de confecção de vestuário do Paraná, dando destaque à região de 
Umuarama-Cianorte, encontrado nas pesquisas de Keller (1995).  

Quase uma década depois, outro autor estudou a região e o 
município preocupando-se em analisar até que ponto existia ali ou não um 
arranjo produtivo do vestuário, inovativo e consolidado (CAMPOS, 2004). 
Com esse mesmo objetivo, isto é, qualificar esse arranjo produtivo local e o 
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novo padrão de especialização regional da indústria de confecção, tivemos 
acesso a quatro pesquisas realizadas pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), em 2003, 2004, 2006 e 
2008.  

Em 2005, Gonçalves discutiu os elementos do processo de criação e 
de articulação entre as escalas geográficas, tomando a indústria de 
confecções de Cianorte como elemento de articulação entre o espaço local e 
o global. O autor detectou que em Cianorte, “resultante das relações entre 
industriais e costureiras a domicílio, constituía-se uma rede de 
subcontratação de trabalho na produção de roupas, sem o amparo legal do 
serviço de seguridade social e as conseqüências sociais desse tipo de relação 
de trabalho é que dava origem às diferentes escalas que envolviam este 
gênero industrial” (2005: 101). Nossa suposição inicial é de que essa rede de 
subcontratação de trabalho era bem mais complexa e, na última década, 
passou a envolver outros elementos, por essa razão merecia uma nova 
investigação. 

Diante disso, não há como optar pelo estudo desse setor sem levar 
em consideração o momento de abertura, recessão econômica e 
reestruturação produtiva pelo qual passou o Brasil, no início da década de 90 
e mostrar como esse movimento atingiu as relações sociais e econômicas 
que se efetuaram nessa localidade.  

Sabemos que, conforme já afirmaram Araújo e Amorim, “a indústria 
de confecção, caracterizou-se, desde os seus primórdios, pelo uso contínuo 
de diversas formas de trabalho subcontratado, principalmente do trabalho a 
domicílio” (2001/02: 270). Mas, é necessário considerar as especificidades 
desse processo no município pesquisado, pois, como elas mesmas já 
demonstraram outras pesquisas realizadas ao longo dos anos 90, em 
diferentes estados do país, detectaram como a “reestruturação no setor de 
confecção vem se processando de forma diferenciada, conforme as 
características regionais e as estratégias empresariais” (2001/02: 279).  

Como detalharemos posteriormente, o município de Cianorte 
constitui um aglomerado produtivo recente, pois despontou como pólo 
atacadista e produtor a partir das últimas três décadas. Por isso, interessa-
nos apreender que conseqüências a reestruturação produtiva, desencadeada 
desde meados da década de 1990, trouxe para as condições e às relações de 
trabalho que envolve as mulheres locais, que características delineiam a mão-
de-obra desse segmento a partir dessas transformações. Do mesmo modo 
torna-se importante entender por que e como em Cianorte e região, após 
esse período de reestruturação, mantém-se, de forma significativa, uma rede 
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de subcontratação de trabalho, composto, sobretudo pelo trabalho das 
mulheres. 

Em busca dessas particularidades encontramos na indústria do 
vestuário de Cianorte - PR e região uma rede de terceirização do trabalho 
envolvendo de micro a grandes empresas, caracterizada pelo 
redimensionamento do trabalho subcontratado, ou seja, do trabalho de 
“cooperativas”, facções industriais, facções domiciliares, trabalhadoras 
domiciliares, auxiliares de costura e muitos outros trabalhadores que 
revitalizam, a cada estação e a cada oscilação da moda, as atividades 
complementares desse pólo produtivo local.  

           Partimos de duas hipóteses. Em um primeiro momento 
afirmamos que a indústria de confecção caracterizou-se, desde os seus 
primórdios, pelo uso contínuo de diversas formas de trabalho 
subcontratado, principalmente facções e trabalho a domicílio. Ao longo dos 
anos 90, com a reestruturação produtiva, a subcontratação vem se 
processando de forma diferenciada, conforme as características regionais e 
as estratégias empresariais. Se por um lado a reestruturação do setor ampliou 
os mecanismos de modernização da produção de roupas, por outro, 
intensificou a precarização do trabalho, potencializando, para um grupo 
significativo de trabalhadores, em especial, de trabalhadoras, a fragilidade 
das suas condições de trabalho, a insegurança no emprego e o 
distanciamento delas com o sindicato da categoria. Em um segundo 
momento, compreendemos que com o processo de reestruturação 
produtiva, assistimos à combinação de novas formas de organização da 
produção, com a manutenção/revitalização de formas antigas de trabalho, a 
exemplo do trabalho faccionado e domiciliar. Significa dizer que para as 
trabalhadoras envolvidas nesses diferentes tipos de contratos informais, que 
se encontram nas pontas precárias dessa cadeia produtiva, esse processo de 
flexibilização do trabalho tem representado perda de direitos e impactantes 
prejuízos, especialmente à sua saúde. 

Diante desse contexto, sabemos que o caso de Cianorte não é único, 
levando-se em consideração as atuais mudanças no mundo do trabalho. 
Exatamente por não ser peculiar e por suas características não serem 
especificamente locais – mesmo sabendo que não se pretende generalizar os 
dados identificáveis na região – torna-se importante estudá-lo, dado a 
relevância do trabalho no setor para um número representativo de sujeitos 
sociais.  
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Gênero e Divisão Sexual do Trabalho na Confecção de Roupas 

A divisão sexual do trabalho, como já demonstrado por Amorim 
(2003: 24), é uma forma de organização do trabalho, resultante das relações 
sociais e tem como fundamento uma visão hierárquica e assimétrica em 
relação ao papel desempenhado pelas mulheres e pelos homens na esfera 
produtiva e reprodutiva. 

Em contraposição à valorização do trabalho masculino, o feminino é 
avaliado com base em estereótipos sexistas, que atribuem o lugar das 
mulheres na estrutura hierárquica das empresas ou a permanência delas no 
trabalho doméstico, ao ‘destino biológico’ do seu sexo, naturalizando, com 
isso, a condição desigual das mulheres na sociedade (AMORIM, 2003: 24). 

Na indústria de confecções de Cianorte, o trabalho nas facções 
domiciliares, segundo Gonçalves (2005: 132), é “um trabalho sexuado”. O 
autor enfatiza que a mão-de-obra empregada nas facções é quase que 100% 
feminina, “salvo casos em que um homem da própria família (filho, 
sobrinho ou mesmo esposo), passa a contribuir, executando qualquer tarefa 
que exija pouca especialização.” 

Na região há uma predominância muito forte da força de trabalho 
feminina, subcontratada e domiciliar, em todo o complexo produtivo local, 
especialmente utilizado pelas pequenas e médias empresas do setor de 
confecção de jeans. Nas empresas de médio e de grandes portes, raras em 
Cianorte, dado o crescimento constante da descentralização e da 
terceirização, realizam-se uma inter-relação desigual entre diferentes formas 
de organização da produção, ou seja, a combinação da introdução de 
inovações tecnológicas e organizacionais, com a flexibilização da produção 
através da subcontratação.  

Nas grandes empresas a força de trabalho predominante também é a 
feminina. A divisão sexual do trabalho é mais nítida em outros elos da 
cadeia produtiva, como no corte por exemplo. Dias já havia verificado essa 
questão; 

[...] devido às particularidades que permeiam a indústria de confecções, 
parcela majoritária do número de empregos criados pelo setor é formada 
por mão-de-obra feminina. [...] Nesse sentido, as trabalhadoras a domicílio 
de Cianorte possuem um papel importante na indústria de confecções da 
cidade, enquanto mão-de-obra especializada subcontratada, contribuindo 
para o aumento da produção e elevação do nível de qualidade dos 
produtos (1998: 84). 

Importante lembrar também, como já fizeram Araújo e Amorim 
(2001/02), que além da facilidade do transporte do maquinário, a 
externalização de tarefas produtivas envolvendo as mulheres é facilitada 
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nesse ramo de produção pelo fato de algumas habilidades serem adquiridas 
por elas através do processo de socialização e de formação de gênero no 
espaço doméstico. Mas, o grande estímulo para a subcontratação de tarefas, 
realizadas predominantemente pela força de trabalho feminina, está no fato 
de que “as empresas podem se beneficiar dos salários mais baixos que são 
pagos às trabalhadoras nas pequenas e microempresas e no trabalho a 
domicílio” (2001/02: 276). 

Como acrescenta Gazzona:  

[...] qualidades e habilidades consideradas naturais à mulher como a 
docilidade, a menor combatividade, a maior sensibilidade aos problemas da 
família ou o desempenho de algumas atividades como a costura, são 
produto de educação e de formação, nem sempre adquiridas por vias 
formais e sim, por exemplo, como parte das atribuições de uma dona-de-
casa (1997: 90). 

Mas, o aprendizado da costura, como mais uma das atividades 
domésticas, a fim de suprir suas necessidades, do esposo e dos filhos, 
permitiu a muitas mulheres buscar ofício de costureira a domicílio, 
usufruindo do ganho derivado dessa habilidade, sem precisar se ausentar do 
espaço doméstico.  

Mesmo levando em consideração as permanências em relação à 
tradicional inserção da mulher na costura, podem ser visualizadas em 
Cianorte, paulatinamente, algumas alterações desse perfil, como o 
rompimento com a idéia de que a função de costureira pertence 
culturalmente à mulher.  

Essa mudança ocorre também por ocasião da abertura de novas 
oportunidades profissionais em etapas anteriores à fase da costura, 
particularmente para as trabalhadoras que tiveram a possibilidade de 
ingressarem nos programas de formação e puderam dar continuidade aos 
estudos, inserindo-se em outros postos como: designs, modelagem e outras 
funções ligadas às atividades imateriais desse setor. Mas, outras mulheres 
conseguem apenas empregos temporários durante a preparação da 
EXPOVEST, no final do ano ou próximo às datas comemorativas, períodos 
de pico de produção, no contexto da sazonalidade dos produtos fabricados 
na região. 

Como a indústria de confecção, no final da década de 1990, já era a 
principal empregadora da cidade, segundo Dias (1998), encontrava-se em 
curso uma participação maior dos homens em atividades produtivas antes 
exclusivamente ocupadas por mulheres, tais como: cortar, costurar, dobrar e 
passar roupas nas indústrias e lavanderias. A inserção dos homens, de 
acordo com o referido autor, ainda pouco expressiva numericamente nesse 
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tipo de atividade, dava-se em razão da falta de outras opções de emprego em 
Cianorte. “Tal fenômeno, contudo, não revelou um aumento do rendimento 
dos trabalhadores do setor de uma maneira geral, cujo salário médio, em 
maio de 1997, estava em torno de 230 reais” (1998: 84).  

A masculinização da produção de roupas, mesmo no âmbito 
doméstico, não pode ser vista apenas sob o aspecto da precarização para 
muitos trabalhadoras(es) que antes cortavam cana ou se dedicavam ao 
trabalho em lavouras pertencentes a outras(os) proprietárias(os). Por isso, o 
termo precariedade é relacional. Esse fator pode significar até um processo 
de melhoria das condições de vida desses sujeitos e o trabalho faccionado, 
que em muitos casos antecede a entrada na empresa formal, pode 
representar uma espécie de atalho para a qualificação desta mão-de-obra. É 
também relacional pela formas como, por vezes, proporciona mais 
benefícios e a garantia dos direitos trabalhistas básicos. 

Mais recentemente, a inserção crescente do trabalho masculino no 
segmento do vestuário foi confirmada pela pesquisa do IPARDES. De 
acordo com o Instituto, os trabalhadores que desenvolvem atividade de 
costura têm, em média, 30 anos de idade, e a maioria é do sexo feminino, 
como mostra a tradição, mas a tendência indica que inúmeros trabalhadores 
do sexo masculino estão ingressando nessa atividade. Os trabalhadores que 
desempenham as atividades de desenho e corte tem por volta de 29 anos de 
idade e são de ambos os sexos. Nessas atividades, em que ocorreram os 
maiores avanços tecnológicos do segmento do vestuário, tem havido, 
sistematicamente, uma redução dos postos de trabalho. “Já os indivíduos 
que trabalham em atividades complementares são mais jovens, tendo cerca 
de 23 anos de idade, e a maioria é do sexo masculino” (IPARDES, 2004: 
34).  

Segundo Gonçalves, antes de iniciar a incorporação do trabalho 
masculino nas atividades normalmente desempenhadas por mulheres 
(passar, costurar), ele era empregado em funções que exigiam maior força 
física. O autor comentou que em 2005 o poder público municipal vinha 
procurando atrair empresas que gerassem empregos masculinos, uma vez 
que o mercado de trabalho feminino possuía farta oferta. E, “ainda que a 
taxa esteja abaixo da média estadual e nacional, isto poderia solucionar o 
problema do desemprego no município” (2005: 129). 

Observamos, pela análise da Convenção Coletiva de Trabalho de 
2005/2006, que algumas profissões são escritas no gênero feminino e que 
outras são escritas no gênero masculino. Entendemos que essas 
diferenciações não são acidentais. No feminino aparecem: zeladora, 
arrematadeira, revisadeira e costureira pilotista. No gênero masculino 
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aparecem: office boy, embalador, passador de acabamento, cortadores, 
encarregado de acabamento, encarregado de costura e corte, operador de 
bordadeira automática júnior, sênior e máster. Restam para ambos os 
gêneros: operadores de máquinas e modelista. 

Outra situação pode ser visualizada em Cianorte: em algumas 
empresas os homens estão, paulatinamente, substituindo as mulheres nos 
postos de trabalho mais modernizados. Apesar da presença destes ainda ser 
muito pequena nos cursos de bacharelado e de tecnólogos em Moda nas 
universidades de Cianorte, segundo relatos de professores da UNIPAR, 
muitos vêm de universidades de outras cidades do Estado, atraídos por 
salários mais altos. “É o emprego da mão-de-obra qualificada masculina que 
vai sendo inserido aos poucos, e de forma processual, nas empresas de 
confecção do município” (MA e CL, Relatos de Entrevista, jan/2005). 

Vê-se que mesmo depois de “profundas mudanças verificadas nas 
pautas de comportamento e nos valores relacionados com os papéis das 
mulheres na sociedade, dentre elas as que afetam a queda da fecundidade, a 
expansão da escolaridade, o acesso das mulheres à universidade e as 
mudanças nas pautas de consumo”, a história de vida das trabalhadoras 
informais de facções domiciliares de Cianorte mostra que algumas delas 
parecem “estar conformadas pelo lugar que ocupam na estrutura produtiva 
[...], reforçando a submissão e a opressão de gênero”, como já destacado por 
Eline Jonas (2003: 3). Percebemos que para algumas delas, “trabalhar como 
faccionista no domicílio foi a forma encontrada de conciliar o trabalho 
profissional remunerado ao trabalho doméstico não-remunerado, 
estabelecido socialmente como ‘papel social das mulheres’” (Idem, 2003: 4). 

Quanto ao auxílio dos cônjuges no trabalho realizado no ambiente 
doméstico, essa inserção ocorre quando os homens encontram-se 
desempregados ou quando sua remuneração é inferior ao que poderia 
ganhar agregando sua força de trabalho a já executada pela esposa ou filhas 
em casa, como é o caso do trabalho deles nas lavouras de mandioca ou de 
cana de açúcar, especialmente para os trabalhadores não registrados pela 
Usina e Destilaria de Álcool local. 

Mesmo quando toda a facção é gerenciada por mulheres, alguns 
homens se auto-denominam ‘chefes’ dessas unidades produtivas. Parece um 
misto entre mostrar poder frente ao trabalho da esposa, na organização do 
empreendimento, todo permeado pelo trabalho da mulher, ou esconder-se 
atrás da máquina, como que estranhando à atividade de uma função que, em 
sua visão, não pode ser exercida por ele. São situações de submissão 
percebidas em algumas casas, principalmente onde os maridos permanecem 
decidindo sobre as vidas dessas trabalhadoras.  
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Encontrando sustentação em uma sociedade baseada em relações 
desiguais de poder, as relações de trabalho se perpetuam e se flexibilizam no 
setor do vestuário, ou seja, as desigualdades fundamentadas no gênero 
permanecem e às vezes são até acentuadas por estas relações de poder1.  

Quando visitamos algumas lavanderias de roupas da região de 
Cianorte, em setembro de 2005 e em junho de 2006, percebemos o quão 
ainda é forte a percepção, por parte de alguns homens, de que as funções de 
passar e lavar são trabalhos tipicamente femininos. Muitos trabalhadores 
escondiam os rostos para não serem vistos, outros murmuravam para os 
colegas, com risos e gestos demonstrando inibição pelo trabalho que 
executavam. Interessante perceber que eles se ocupavam de um espaço 
extra-domicílio, empresarial, alguns com salários triplicados se comparados à 
remuneração recebida por algumas costureiras faccionistas.   

A pré-montagem ou estágio que precede a costura representa uma 
fase fundamental na elaboração da calça jeans. Esses postos de trabalho são 
mais bem pagos e geralmente também ocupados por homens. É o caso da 
criação dos modelos, da elaboração dos esboços e do corte de tecidos. 
Todas essas etapas passaram a ser realizadas pelos computadores, com a 
introdução de sistemas informatizados, reduzindo tempo e desperdícios. 

A divisão sexual do trabalho mantém-se no interior das oficinas de 
costura e no trabalho domiciliar. Muitas mulheres não conseguem mais 
diferenciar sua identidade de trabalhadora, de seus papéis de mães, esposas, 
cozinheiras, domésticas, entre outras funções que geralmente acumulam.  
Na verdade, como já afirmou Amorim (2003: 65), “a capacidade flexível das 
mulheres de realizar ao mesmo tempo diferentes serviços domésticos (como 
lavar, cozinhar e cuidar dos filhos) e que hoje é valorizada pelas empresas 
como uma forma de se obter maior produtividade, sempre foi apropriada 
pelas empresas de confecção ao subcontratarem trabalhadoras domiciliares”. 

Mesmo quando a costura é particular e domiciliar, a divisão sexual do 
trabalho se mantém, como é o caso dos alfaiates. Seu aprendizado é visto 
como profissão, não como habilidade de “dona de casa”, como acontece 
com as mulheres. Seu status é diferenciado e superior. Não é por menos que 
o sindicato dos trabalhadores mantém uma nomenclatura só para eles. Não 
são chamados de costureiros, mas de alfaiates. 

As mulheres, diferente dos homens, trabalhando em suas casas, 
isoladas uma das outras e sob uma relação desigual com o contratante, têm 

                                                 
1 Como já mencionou Saffiotti e Muñoz (1994) no termo gênero, como categoria 
histórica e analítica, está implícito o caráter social que qualifica as relações 
estabelecidas entre os sexos. É uma relação que transpõe a esfera econômica e 
precisa ser compreendida como parte de um processo de dominação-exploração.   
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que resolver sozinhas os problemas envolvidos no processo produtivo. Sua 
resistência torna-se enfraquecida. Aliás, a terceirização constitui uma 
estratégia política eficaz nessa desmobilização. O trabalho domiciliar possui, 
portanto um caráter flexível e representa o revigorar de antigas formas de 
ocupação, propiciando incorporar o trabalho de membros da família e 
prolongar as horas de trabalho das costureiras para além da carga horária 
prevista em lei, incluindo além de horário noturno, finais de semana e 
feriados.  

 

Breves considerações  

Percebemos que o processo de reestruturação produtiva e de 
concorrência externa, desencadeados a partir da primeira metade da década 
de 90 no Brasil, foi sentido fortemente pela cadeia produtiva de jeans e de 
“modinha” de Cianorte e região. Foi nesse período que fenômenos como a 
terceirização e a informalidade, justificados pelas empresas em crise como 
respostas à modernização e à flexibilização do setor, foram 
significativamente potencializados.  

Sem dúvida, como já mostraram Dias, Maia, Gonçalves, Carris e as 
pesquisas do IPARDES, esses acontecimentos trouxeram complexas 
implicações para as empresas, para a associação dos atacadistas, para os 
moradores locais, para a cadeia de produção e comercialização de roupas 
como um todo, mas os maiores prejudicados foram, sem dúvida alguma, os 
trabalhadores e, sobretudo, as trabalhadoras envolvidas diretamente com a  
produção. 

A cadeia têxtil/vestuário no Brasil ainda é basicamente constituída 
pelo trabalho das mulheres, sobretudo no setor de confecções, que continua 
sendo o mais intensivo em mão-de-obra. Na produção de roupas dessa 
região, de modo similar, a força de trabalho feminina é predominante, 
principalmente nos contratos informais de trabalho. O fenômeno, que gera 
instabilidade e insegurança no trabalho, tem atingido, em especial aquelas 
que atuam nas facções e pode ser entendido como uma das estratégias das 
próprias empresas na busca pela redução de custos, especialmente com os 
encargos trabalhistas. 

No grupo representado pelas trabalhadoras formais e informais, 
muitas fazem dupla jornada de trabalho, exercendo a função de costureira 
dentro da empresa ou da facção, conciliando-o com o trabalho doméstico. 
Outra parcela importante delas faz tripla jornada trabalho, ao conciliar além 
do trabalho da facção ou da empresa, com o trabalho doméstico e o 
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trabalho extra que presta para empresas, particulares e pessoas da família na 
função de costureiras domiciliares. 

Entre as mais jovens do mercado formal, encontramos algumas com 
jornadas diárias ainda mais extensas. Mulheres, geralmente solteiras, com 
tripla jornada de trabalho e que, com o escasso tempo que lhes restam, ainda 
fazem algum curso noturno para melhorar a qualificação e se manter 
empregada. 

Em relação às barreiras enfrentadas na profissão e a rotina diária, os 
relatos demonstraram que são precárias as condições de trabalho, 
principalmente nas facções, onde parcela importante das trabalhadoras 
trabalham sem qualquer tipo de amparo social.  As trabalhadoras formais 
percebem como as transformações tecnológicas importantes pelas quais 
passaram as empresas não significaram mudanças relevantes para suas 
condições e ambientes de trabalho, de modo inverso, muitas pontuam como 
a qualidade e a velocidade maiores, exigidas por essas organizações, têm 
afetado sua saúde e a segurança de seus empregos. 

São muitas as trabalhadoras, formais e informais, especialmente as 
informais, sem acesso aos direitos trabalhistas mais fundamentais e aos 
benefícios conquistados pela categoria, assim como são ainda bastante 
frágeis as relações políticas que elas mantem com o Sindicato das 
Costureiras. Um dado a ser inserido é o tempo de vida da entidade, 
relativamente nova na região e a dificuldade de seus dirigentes de organizar e 
mobilizar uma classe trabalhadora caracterizada, em grande medida, pela 
informalidade2 e pela terceirização da mão-de-obra.  

Próximo do que concluíram Dedecca e Baltar (1997), também nessa 
localidade houve uma ampliação da informalidade, como conseqüência da 
transferência dos trabalhadores inseridos nas atividades formais para as 
atividades informais, dando origem ao que se tem denominado por eles de 
“nova informalidade”.  Nesse município e região,  dados preliminares 
revelam que essa “nova informalidade” - que precisa ser compreendida 
acoplada a um tipo de informalidade tradicional - toma contornos de 
fenômeno não-transitório, principalmente a partir da reestruturação 
produtiva, e está associada a processos de subcontratação, onde vigora a 
precariedade e a ilegalidade (como ocorrem com o trabalho sem registro à 
domicílio e nas facções).  

Ocorre em Cianorte, decorrente do processo de reestruturação 
produtiva e impulsionada pelo processo generalizado de terceirização, essa 

                                                 
2 Dados da Asamoda (2007:1) mostram que havia em Cianorte, em 2007,  400 
indústrias formais e   1.700 indústrias informais só no setor da confecção de roupas. 
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chamada “nova informalidade”, “caracterizada pela presença de novos 
trabalhadores informais, em velhas e novas atividades, articuladas ou não 
com os processos produtivos formais, ou em atividades tradicionais da 
‘velha informalidade’ que são por eles redefinidas” (FILGUEIRAS, 
DRUCK, AMARAL, 2004: 215). E como disseram Lima e Soares (2002), 
caracterizada por uma situação de trabalho que deixa de ser transitória para 
ser definitiva.  
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