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Resumo 

Este texto tem como objetivo analisar a organização do trabalho – terceirização e 
informalidade - nas empresas de confecção instaladas na região da Rua 44 em 
Goiânia/GO. A região se constitui como um aglomerado de micro empresas (varejo e 
atacado) do ramo da indústria e comércio de confecção e de serviços de apoio com 
participação relevante na economia goiana na atualidade. A abordagem desse estudo 
é qualitativa e quantitativa com a utilização de diversas fontes de dados. Os resultados 
da pesquisa revelam que o setor de confecção na região se estrutura em torno de dois 
elos: empresas varejistas e atacadistas e trabalho domiciliar. A organização do 
trabalho se sustenta através da terceirização e informalidade. O perfil dos/as 
trabalhadores/as é segundo grau completo, idade entre 20 a 39 anos, recebendo em 
torno de um e meio salários mínimo, com predominância do sexo feminino. A 
abordagem do estudo é qualitativa e quantitativa com a utilização de diversas fontes 
de dados.  

 

Palavras-chave: Terceirização. Informalidade. Setor de confecção.  

 

 

1. Introdução 

 

O processo de reestruturação produtiva iniciado na década de 1970 

transformou de forma significativa o mundo do trabalho.  As mudanças se 

caracterizam por investimentos em tecnologias fixas e utilização de novas 

formas de organização do trabalho. No âmbito da organização do trabalho as 

mudanças implementadas têm como objetivo principal a racionalização da 

força de trabalho, visando a ganhos de produtividade e redução de custos. Tal 

objetivo é alcançado através da flexibilização do trabalho, como o de tempo 

parcial, temporário, domiciliar, terceirizado e informal (LEITE, 2004). 

Dentre as estratégias de flexibilização da produção e trabalho, a 

terceirização é uma das mais utilizadas na atualidade, sendo adotada pelos 

setores industrial, serviços e administração pública. O setor de confecção se 

insere nesse contexto, uma vez que tem adotado a terceirização como parte da 
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reestruturação do setor. O objetivo é reduzir o número de trabalhadores e de 

externalizar a produção a fim de reduzir os custos trabalhistas. O resultado 

dessa estratégia tem sido o aumento da informalidade através do trabalho 

domiciliar, aumentando o grau de precarização do trabalho, como perda de 

direitos legais e redução de empregos formais, tornando o trabalho cada vez 

mais instável e vulnerável (CASTELLS, 1999, ANTUNES, 2008), bem como de 

condições deletérias de trabalho - baixos salários, jornadas extensas, ausência 

de equipamentos de proteção, etc.  

 Diante do exposto, o objetivo do texto é analisar a organização do 

trabalho – terceirização e informalidade - nas empresas de confecção 

instaladas região da Rua 44 em Goiânia-GO3.    Tal análise visa compreender 

como a terceirização e a informalidade se inserem na dinâmica da região, 

caracterizada por um aglomerado de micro empresas (varejo e atacado) do 

ramo da indústria e do comércio de confecção. A análise buscará responder os 

seguintes questionamentos: como as empresas do setor de confecção na 

região da Rua 44 organiza o trabalho? A terceirização e informalidade faz parte 

do trabalho na região?  

Este texto está dividido nas seguintes partes: 1) esta introdução; 2) o 

referencial teórico, o qual discute as transformações no mundo do trabalho no 

que diz respeito à terceirização e informalidade, e a configuração do setor de 

confecção; 3) o aparato metodológico; 4) discussão e resultados, apresentando 

o setor de confecção em Goiânia, a organização do trabalho na região da Rua 

44, e a representatividade da força de trabalho feminino; 5) considerações 

finais.      

 

2. Revisão da literatura 

 

2.1 As transformações no mundo do trabalho e as novas formas de 

gestão da produção e do trabalho: terceirização e informalidade 
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 O recorte por este objeto de estudo e por esta região especificamente, se revela importante 
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A década de 1970 presenciou, nos países de capitalismo avançado, 

profundas transformações no mundo do trabalho. Essas transformações 

ficaram conhecidas como reestruturação produtiva, definida como um conjunto 

de mudanças na produção e no trabalho através de inovações tecnológicas, de 

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

sindicatos (DRUCK, BORGES, 2002).  

A terceirização como principal estratégia de gestão e organização do 

trabalho no interior da reestruturação produtiva pode ser entendida como um 

processo pelo qual as empresas decidem realizar parte de suas atividades fora 

de sua unidade, transferindo essa responsabilidade para outras empresas. Seu 

elemento central é a flexibilização do trabalho produtivo e das relações de 

emprego (ARAUJO, AMORIM, 2001/02). Geralmente, a relação entre a 

empresa contratante e o terceirizado ocorre sem contrato formal, resultando em 

um vínculo informal.  

Existem dois tipos de terceirização: o primeiro, chamado de 

reestruturante, tem como objetivo reduzir custos a partir de inovações 

tecnológicas e organizacionais; o segundo, chamado de predatório, tem como 

objetivo reduzir os custos por meio da exploração e do estabelecimento de 

relações precárias de trabalho, tais como contratos temporários, em tempo 

parcial, terceirizados, a domicilio, informais, etc. Nesses dois tipos de 

terceirização os riscos das atividades são transferidos a terceiros – 

contratantes (DIEESE, 1994). 

O processo de terceirização no contexto atual apresenta-se como uma 

alternativa às incertezas do mercado, pois permite que a empresa contratante 

repasse à empresa contratada todas ou parte de suas atividades produtivas de 

acordo com a demanda de mercado. Dessa forma, a terceirização pode ser 

parcial ou completa. Na primeira, o contratante transfere parte das atividades 

produtivas à terceirizada, fornecendo a matéria prima e ditando as condições 

do acordo; na segunda, a contratante transfere à terceirizada a fabricação 

completa, provendo apenas as etiquetas e embalagem (ARAUJO, AMORIM, 

2001/02). 

O grau de subordinação nos dois tipos de terceirização é distinto. Na 

terceirização parcial a subordinação é maior que na completa. Os motivos são 

o isolamento do terceirizado em relação aos agentes da cadeia e o 



fornecimento de matéria prima e/ou de maquinário pelo contratante. Já na 

terceirização completa, o terceirizado tem maior autonomia para tomar 

decisões sobre a compra de matéria prima e a organização da produção.   

A terceirização se difere ainda em termos do porte das empresas 

envolvidas, podendo ser assimétrica ou equivalente. A terceirização 

assimétrica configura-se quando uma empresa de maior porte (com maior 

poder de barganha) estabelece relações com outra de menor porte, ditando as 

regras de negociação, tais como condições de pagamento, prazo de entrega, 

etc. Na terceirização equivalente o porte da contratante equivale-se ao da 

empresa contratada.   

Quanto às implicações dessa relação, nas empresas terceirizadas os 

benefícios sociais e os salários dos trabalhadores são menores que os da 

indústria; verifica-se ainda no terceirizado, piores condições de trabalho, como 

a ausência de equipamentos de proteção individual, maior insalubridade, 

menor segurança e, em muitos casos, necessidade de longas jornadas de 

trabalho, menor qualificação, e principalmente, trabalho sem registro em 

carteira. Tais condições aumentam o grau de informalidade das relações de 

trabalho. Para Araújo e Amorim a terceirização tem imposto aos trabalhadores: 

 

Relações de emprego instáveis, redução de salários e 
benefícios e condições de trabalho degradante, que tem como 
consequência o aumento dos acidentes de trabalho e das 
doenças profissionais. Além disto, ela tem levado ao 
desalojamento de uma parcela dos/as trabalhadores/as para a 
economia informal, submetendo-os a condições precárias de 
trabalho e excluindo-os/as dos benefícios assegurados por lei e 
da representação sindical (ARAUJO, AMORM, 2001/02, p. 
275).   

 

Quanto ao conceito de informalidade, este é polêmico e foi sendo 

ressignificado a partir das transformações políticas, sociais e econômicas. 

Entretanto, ainda hoje não existe um conceito único, pelo contrário, existem 

distintos conceitos que sintetizam fenômenos econômicos divergentes no 

mercado de trabalho. Nesse sentido, não se pode utilizá-lo de forma 

generalizada, uma vez que o conceito vai depender de sua operacionalidade 

na realidade empírica do mercado de trabalho. 



O conceito de informalidade na perspectiva de setor informal surgiu no 

início de 1970, resultado de um estudo realizado no Quênia no final dos anos 

1960 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). O estudo aponta que o 

surgimento do setor informal é uma consequência do excedente de mão de 

obra resultante do processo de migração da população rural para a urbana, em 

que a população não absorvida pelo mercado de trabalho assalariado teve que 

se adentrar em ocupações em que as atividades eram de escala reduzida, 

baixa produtividade, fora da relação salarial, baixa remuneração comparado ao 

setor formal e reduzida proteção social (LEITE, 2009).  

No final dos anos 1970, o conceito de informalidade passa a ser 

associado a atividades ilegais e/ou ilícitas do ponto de vista jurídico. Nessa 

perspectiva, o trabalho informal é caracterizado como aquele que não tem 

registro em órgãos competentes – reguladores, controladores e fiscalizadores 

(CACCIAMALI, 1994). Na década de 1990, o conceito de informalidade sofre 

mutações e passa a ser denominado de “nova informalidade”. Segundo 

Noronha (2003) a nova informalidade pode ser compreendida como sendo o 

resultado das mudanças nos processos de trabalho e nas concepções 

gerenciais e organizacionais, derivados da flexibilização geográfica e espacial. 

Para Filgueiras, Druck e Amaral a nova informalidade: 

 

[...] tem levado ao crescimento do número de autônomos 
(algumas vezes assalariados disfarçados) que trabalham para 
as empresas [...] os quais se articulam com o processo 
produtivo desenvolvido nas atividades formais, impulsionada 
pelo processo generalizado de terceirização que redefiniu, nos 
anos 90, relações de trabalho e atividades já existentes 
(FILGUEIRAS, DRUCK, AMARAL, 2004, p. 215). 

 

A nova informalidade permite a incorporação de novos trabalhadores 

informais em velhas e novas atividades, articuladas ou não com os processos 

produtivos formais.   

A revitalização ou criação de atividades informais nas relações de 

produção e trabalho no capitalismo contemporâneo tem reverberado nas 

condições de vida do trabalhador. Assim, quando uma empresa terceiriza 

informalmente uma atividade, ela transfere ao trabalhador a responsabilidade 

dele mesmo se encarregar de seus deveres e direitos junto à seguridade 



social, “e junto com essa responsabilidade, todos os riscos presentes nesse 

tipo de relação” (LIMA, 2009, p. 114).  

 

2.3 Caracterização do setor de confecção 

 

A indústria têxtil-vestuário surgiu no advento da Revolução Industrial e 

constitui-se em um dos setores mais presente no mundo, por gerar inúmeros 

postos de trabalhos, sobretudo nos países em processo de desenvolvimento. A 

indústria têxtil-vestiário desde sua origem é caracterizada por utilização 

intensiva de mão-de-obra, sobretudo feminina, pelo pouco investimento 

tecnológico e pelo uso contínuo de diversas formas informais de trabalho.  

No que tange à configuração da cadeia têxtil, Amorim (2003) a descreve 

da seguinte forma: produção de matéria-prima, fiação, tecelagem e malharia, 

acabamento e beneficiamento, confecções.  Quanto à configuração da cadeia 

de confecção, sua estrutura de produção apoia-se no trabalho domiciliar, nas 

oficinas de costura (facções) e nas fábricas (confecções). Já a configuração do 

processo produtivo no setor de confecção caracteriza-se pela divisão, a qual 

abrange: idealização (criação, design), preparação (modelagem, gradeamento, 

corte), montagem (costura, overloque), acabamento (caseamento, botões, 

limpeza, passadoria) (ABREU, 1986; NUNES, 2006; CASTRO, 2004).  

No que diz respeito à inovação tecnológica e organização da produção e 

do trabalho, a indústria têxtil4 incorpora mais inovações e técnicas gerenciais, 

enquanto que no segmento de confecção ainda prevalece o uso quase que 

exclusivo da máquina de costura, ainda que esta tenha agregado algumas 

inovações na atividade produtiva. Dessa forma, Amorim (2003), Leite (2004) e 

Nunes (2006) argumentam que houve pequenos incrementos de tecnologias 

nas fases anteriores à costura, os quais abrangem o design, modelagem e 

encaixe (tecnologias de CAD) e corte (equipamentos de controle numérico), 

mas prevalece a defasagem tecnológica na fase de costura. Quanto à 

organização do trabalho no setor de confecção, utiliza-se da terceirização. 

Assim, as etapas da costura e do acabamento quase sempre são realizadas 

por trabalhadores terceirizados, sobretudo pela costureira domiciliar, 
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comprovando que a estrutura da indústria de confecção ainda tem por base o 

binômio máquina de costura/costureira (ARAUJO, AMORIM, 2001/02).  

Já às condições de trabalho, as primeiras etapas (idealização e 

preparação), utilizam mão de obra qualificada e melhor remunerada; já a etapa 

de costura constitui a ponta precária da cadeia, aonde predominam os baixos 

salários, ausência de direitos trabalhistas, prejuízos à saúde e longas e 

exaustivas jornadas de trabalho (ABREU, 1986; NUNES, 2006).  

É importante destacar a presença marcante das mulheres no setor de 

confecção, segmento destacado como tradicionalmente feminino, 

principalmente nos elos mais precários da cadeia produtiva (NUNES, 2006).   O 

setor de confecção faz parte dos estudos que destacam a permanência da 

segregação ocupacional e a desigualdade no mercado de trabalho, uma vez 

que tem reservado às mulheres trabalho ou emprego mais vulneráveis, como o 

doméstico, temporário, parcial, que são mal remunerados e marcados pela 

precariedade e informalidade (LEITE, 2004; HIRATA, 2010). 

 

3. Procedimentos metodológicos  

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, cujo tema 

principal é a organização do trabalho e os enfoques são a terceirização e 

informalidade. O objeto da pesquisa de campo são as empresas instaladas na 

região da Rua 44, em Goiânia/GO.  

A triangulação de diversas fontes – qualitativa e quantitativa - foi utilizada 

para uma melhor compreensão dos fenômenos investigados, tendo como base 

artigos, teses, livros, bases de dados governamentais (RAIS), um survey ainda 

em aplicação, observação direta, duas entrevistas semiestruturadas já 

realizadas e conversas informais com proprietárias e funcionárias da região. A 

amostragem utilizada se caracteriza como probabilística, uma vez que é 

representativa do universo pesquisado.  

Por fim, é relevante destacar que essa investigação ainda está em 

andamento.  

 

 

 



4. Resultados e discussão  

 

4.1 A indústria de confecção em Goiânia-GO 

 

As primeiras indústrias de confecções de Goiânia surgiram por volta da 

década de 1960. À medida que as indústrias do setor iam surgindo, foram se 

estabelecendo em setores específicos da cidade, como Campinas, Fama, 

Marista, e adjacências (CASTRO, 2004). Entretanto, nos últimos anos, surgiu a 

região da Rua 44 no Setor Norte Ferroviário, sendo rapidamente ocupada, 

tanto por empresas iniciantes como empresas transferidas das regiões citadas. 

A configuração do setor de confecção em Goiânia é composta pelos 

seguintes elos: estamparias; lavanderias; facções (de montagem e 

acabamento); lojas de confecção (varejo e atacado); fornecedor/representantes 

de matéria-prima (aviamentos, tecidos etc.); representante comercial; 

transportadoras. Faz parte ainda do setor um grande número de prestadores 

de serviços não formalizados em atividades como bordados à maquina, 

manutenção de máquinas e equipamentos, representação comercial e desenho 

de moldes, bordadeiras e demais trabalhos manuais. 

No que se refere à estrutura produtiva do setor de confecção, foram 

encontradas 1.895 empresas formalizadas no ano de 2010 e 2.049 no ano de 

2013, uma variação relativa de 8,1%. Já o número de vínculos empregatícios, 

no ano de 2010 eram 12.545, em 2013 baixou para 11.800, apresentando uma 

variação relativa negativa de 6,3% (RAIS, 2013). Quanto ao porte das 

empresas de confecções goianas, 53% delas têm de um a quatro funcionários 

e são consideradas como microempresas (até 19 funcionários). Nunes (2006, 

p. 239) alega que o setor goiano apresenta forte “concentração de micro e 

pequenas empresas, característica do setor no Brasil, bem como um pequeno 

número de empresas médias e a ausência de grandes estabelecimentos”.  

Em relação à faixa etária dos trabalhadores no setor de confecção, os 

dados da RAIS (2013) indicam a predominância de uma mão de obra madura e 

outra jovem. Em primeiro lugar estão as pessoas de faixa etária entre 30 a 39 

anos (28%) e, em segundo, os jovens de faixa etária entre 18 a 24 anos (27%). 

Uma análise por sexo indica que a faixa etária de 30 a 39 anos é composta de 

31% de homens e 69% de mulheres; entre a faixa etária de 18 a 24 anos são 



47% de homens e 53% de mulheres, evidenciando uma maior equivalência de 

sexo na mão de obra mais jovem. 

Quanto ao grau de instrução, a pesquisa realizada por Nunes (2006) 

mostrou que o grau de instrução dos trabalhadores do setor de confecção em 

Goiânia era de 52% com ensino fundamental completo e de 47% com ensino 

médio completo. Os dados dessa pesquisa indicam que em 2013, 65% das 

pessoas tinham escolaridade entre o nível médio completo e o superior 

incompleto. Uma análise por sexo indicou que, do total de pessoas com essa 

escolaridade, 43% eram mulheres e 22% eram homens (RAIS, 2013). Vale 

ressaltar que em todos os níveis apurados as mulheres possuem maior nível 

de escolaridade que os homens.  

No que tange à remuneração no setor de confecção em Goiânia, os 

dados da RAIS (2013) indicam que a faixa salarial média preponderante no 

setor varia de mais de um até um e meio salários mínimos. As mulheres 

auferiram salários maiores que os homens em todas as faixas salariais, 

contrariando a teoria dos estudos brasileiros que normalmente destacam que 

as mulheres recebem salários menores que os homens. Uma explicação para a 

estatística de Goiânia poderia ser o fato das mulheres terem maior qualificação 

que os homens. 

Uma das principais características do setor de confecção no Brasil é a 

presença significativa de mulheres. Em Goiânia também foi evidenciado a 

presença majoritária das mulheres, correspondendo a 76%, e os homens 24%.  

A pesquisa realizada por Nunes (2006) em Goiânia evidenciou a dominante 

atuação de mulheres nesse tipo de atividade.   

No que se refere ao ambiente institucional do setor de confecção em 

Goiânia, este comporta as seguintes instituições: Instituições de capacitação 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 

Instituto Europeu de Design, Universidade Federal de Goiás, Faculdade 

Universo); Instituições financeiras (Agência de Fomento de Goiás, Banco do 

Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, dentre outros); Entidades de Classe 

(Associação das Indústrias de Confecção de Goiânia, Sindicato das Indústrias 

de Vestuário do Estado de Goiás, Associação Comercial e Industrial da 

Avenida Bernardo Sayão, Associação dos Lojistas da Avenida 85, Associação 



dos Feirantes da Feira Especial da Rua 44, Condomínio Goiás Center Moda, 

Condomínio Companhia Moda Brasil); Órgãos Estaduais (Secretaria de 

Indústria e Comércio, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, 

Secretaria de Comércio Exterior e Secretaria de Ciência e Tecnologia), dentre 

outros.  

 

4.2 A organização do trabalho no setor de confecção na região da Rua 44 

em Goiânia-GO: um esforço de compreensão empírica  

 

A configuração do setor de confecção da região da Rua 44 se estrutura 

em torno de dois elos: empresas varejistas e atacadistas e trabalho domiciliar 

(de montagem e acabamento). Em seu entorno, encontram-se vários 

prestadores de serviços de apoio, como restaurantes, lanchonetes, hotéis, etc. 

Quanto ao porte dos empreendimentos, estes se constituem pela presença 

predominante de micro empresas do ramo da indústria e comércio, atuando 

como varejista e atacadista. Os estabelecimentos na região são diferenciados 

pela estrutura física, denominados de lojas e box/banca5.  

O trabalho na produção das roupas é realizado através da terceirização, 

utilizada tanto pelas empresas da indústria (produção) quanto pelas empresas 

do comércio (revenda). No que se refere ao comércio, este adquire produtos 

(roupas) acabados das distribuidoras, bem como participa da produção de 

roupas comprando a matéria prima e contratando informalmente o terceirizado 

para sua produção - gestão e logística do negócio. O relato do proprietário de 

uma loja do ramo de comércio revela como ele adquire seus produtos (roupas): 

 

Mando fazer, eu compro o material, mando cortar, levo na 
costureira, e vendo na loja. É tudo terceirizado (...). Compro 
roupa pronta também, importada da china, tudo pronto, 
baratinho.  

 

Do lado da indústria, alguns têm facção em casa, com alguns 

equipamentos (mesas, tesouras, maquinas), a família realiza a compra do 

material, faz o corte e leva as peças para a costureira domiciliar costurar e 
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 As lojas tem melhor estrutura, são separados por paredes de alvenaria, com frente e portas 

de vidro, o teto é fechado; os box/banca são separados apenas por um plástico, sem paredes e 
teto, bem vulneráveis.  



fazer o acabamento; outros têm confecção com alguns empregados, utilizando 

de facção e costureira domiciliar. Entretanto, o que prevalece na região são 

empresas do ramo do comercio. 

Os produtos são variados e direcionados para o público feminino, 

consistindo em acessórios (cintos, bolsas, calçados, bijouteria, etc.), vestuário 

tradicional (jeans, roupa de festa) e modinha (saia, blusa, vestido, short, etc.), 

com predominância desse último. Para os proprietários e funcionários das lojas 

e box, “modinha é tudo que tá na moda”, e também “modinha é roupa para 

gente mais jovem”. Os produtos, em sua maioria, são de tecido em malha, a 

proprietária de uma loja destaca abaixo o motivo por essa preferência: 

 

Malha é mais fácil de adaptar ao corpo (...) o tecido é mais caro 
e mais difícil de confeccionar, a mão-de-obra é mais cara, a 
malha não, a malha é bem mais fácil de achar facção.  

 

Outro motivo para a utilização da malha é que muitas empresas 

trabalham com tamanho único, ou, no máximo, os tamanhos P, M, G, 

dispensando a produção por grade (numeração por tamanhos). 

Sobre a classe social dos clientes das empresas, a maioria é “B e C”. Os 

Estados de origem dos clientes são Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, DF, Bahia, Goiás, etc. caracterizando uma atuação de mercado mais a 

nível nacional que local. O funcionamento das empresas varia entre terça a 

domingo, com predominância de quarta a sábado. 

Em relação ao perfil do conjunto de trabalhadoras6 formais e informais, 

constatou-se que possuem o segundo grau completo, com idade entre 20 a 39 

anos, com função de vendedoras, recebendo em tono de um e meio salários 

mínimo, sendo as mulheres a principal força de trabalho. As condições de 

trabalho das trabalhadoras são precárias, uma vez que os salários são baixos, 

os espaços de trabalho pequenos, sobretudo nos box/banca (mais ou menos 

2m2) e as refeições realizadas dentro do próprio espaço de trabalho, e, as 

vezes, interrompidas para atendimento.  

                                                           
6
 O genérico feminino será utilizado apenas para aliviar o texto da fórmula o(a). Essa opção, 

porém, não desconsidera a identidade de gênero da categoria ocupacional.  

 



No que tange ao uso de tecnologia, a maioria das empresas não utiliza. 

Uma minoria utiliza cartão de crédito; automatização via computadores; painéis 

de televisão que veiculam os modelos criados pela própria empresa; canal de 

comunicação via whatsapp com os clientes, enviando os modelos e recebendo 

os pedidos.  Já a organização do trabalho de forma racionalizada e 

sistematizada, os proprietários desconhecem suas práticas, porém as utilizam 

com base em seu conhecimento técnico profissional. Em geral, utilizam formas 

antigas (taylorista), como a fragmentação e parcelização das atividades 

produtivas; pagamento por produção; separação entre concepção e execução - 

criação das peças sob a responsabilidade dos proprietários e execução das 

costureiras, e ainda, proprietário na gestão e logística do negócio e 

funcionárias nas vendas.  

Os proprietários utilizam também as novas técnicas de organização do 

trabalho, como o just-in-time - encomendas das peças puxadas pela demanda 

– mesmo em pico de vendas realiza a produção no mesmo período: outubro, 

novembro e dezembro; controle da qualidade, realizado após o produto pronto 

e como requisito de pagamento; meta de produtividade, com dia e hora para a 

produção ser entregue; rede de fornecedores terceirizados, através do trabalho 

a domicílio; trabalho flexível, como por conta própria, domiciliar, diarista, com 

objetivo de aumentar ou reduzir a força de trabalho de acordo com a demanda 

de mercado; trabalho precário, através do trabalho terceirizado e informal. O 

proprietário de uma loja abaixo revela como o controle de qualidade das roupas 

é realizado: 

 

A gente entrega o corte e o material na quarta ou quinta-feira e 
pega na segunda-feira seguinte, mas o pagamento é na quarta 
ou quinta-feira, na entrega de outro corte, porque se tiver 
defeito, a gente leva na segunda-feira e enquanto não arrumar, 
a gente não paga nem leva o outro corte.  

 
No que tange à terceirização e informalidade na região, esta é uma 

estratégia central na busca por maior competição e sobrevivência, visando à 

redução dos custos através do trabalho domiciliar e de relações de trabalho 

sem contrato formal. A esse respeito, a proprietária de uma loja fez o 

comentário abaixo:  

 



Na terceirização não tem o vinculo empregatício. Quando você 
tem a própria facção você tem o vinculo com todos os 
funcionários, mas quando você terceiriza não, a pessoa é 
obrigada a entregar o serviço pronto.  

 
Leite (2004) afirma que o setor de confecção, de um modo geral, 

caracteriza-se pela utilização da terceirização com o objetivo de reduzir custos 

e sonegar os benefícios e direitos assegurados aos trabalhadores pela 

legislação.  

A terceirização nas empresas é através do trabalho a domicílio. De 

acordo com os proprietários das empresas, as costureiras domiciliares estão 

localizadas nos bairros do Jardim América, Setor Sul, Vera Cruz, Guanabara, 

etc. As atividades terceirizadas normalmente são a costura, o acabamento e a 

montagem. Contudo, foi constatado que a maioria dos proprietários das 

empresas terceiriza também o corte. O modelo (design) do produto é por meio 

da compra de uma peça já pronta ou selecionada via internet, e a partir daí, as 

etapas são terceirizadas: corte, modelagem, costura e acabamento. As 

etiquetas geralmente são de responsabilidade das lojas, presenciei algumas 

vendedoras realizando essa atividade; geralmente os proprietários de 

box/banca não colocam etiquetas nas roupas. A proprietária de uma loja 

comenta como adquire o design:  

 

As vezes a gente compra uma peça de roupa para servir de 
modelo, mas quando a costureira é boa mesmo, basta a gente 
tirar uma foto pelo celular e levar que ela mesma corta e 
costura. Já comprei muitas peças, mas fica caro, um vestido de 
festa mesmo, é caro, não dá para comprar muitos.  

 

Mesmo constatado uma terceirização mais abrangente, ela não se 

caracteriza como completa, mas parcial, uma vez que as empresas 

contratantes fornecem o modelo das peças, o material para a produção e 

realizam algum tipo de atividade final. Araújo e Amorim revelam as 

características da subcontratação parcial e completa. 

 

Na subcontratação parcial, a empresa contratante transfere 
parte da produção a uma terceira parte, mas fornece as 
matérias primas e/ou produtos semimanufaturados necessários 
e, em alguns casos, inclusive o maquinário. A subcontratada é 
responsável por uma parte do processo de fabricação e, em 
geral, quando ela termina sua tarefa, o produto recebe ainda 



um processamento final na firma contratante. No caso da 
subcontratação completa, a empresa contratante transfere à 
subcontratada a fabricação completa do produto, provendo a 
ela apenas suas etiquetas e material de embalagem (ARAUJO, 
AMORIM, 2001/02, p. 272-273). 

 

Outra característica da terceirização na região analisada, é que esta se 

configura como assimétrica, uma vez que as empresas, mesmo sendo micro, 

ainda tem maior poder de barganha em relação às costureiras domiciliares, fato 

que lhes permite impor condições de qualidade, pagamento, prazo – 

subordinação.  

O trabalho a domicílio é contratado diretamente pelas empresas 

tomadores do serviço. A relação com o terceirizado é através de contratos 

informais, uma vez que a maior parte das empresas prefere não firmar um 

contrato formal de prestação de serviços, e assim, não ter responsabilidade e 

vínculo com o terceirizado.  

As empresas também utilizam da informalidade na ocupação de 

vendedora, através do trabalho sem carteira assinada (mesmo aquelas com 

vínculo permanente) e do trabalho diarista (continuado, e com as mesmas 

pessoas). Com relação a esse último, não se constitui uma regra geral, mas 

muitas vendedoras são recrutadas para realizar trabalho de duração de dois 

dias semanais. Como a maioria dos estabelecimentos funciona quatro dias por 

semana, essa prática é facilitada. Em época de maior demanda por produtos – 

pico nas vendas – essa prática também é utilizada para aumentar a força de 

trabalho. A proprietária de uma loja revela a forma como aumenta sua força de 

trabalho: 

 

(...) quando a gente tem um volume maior de venda, a gente 
contrata diarista. No final de ano que é mais apertado, a gente 
contrata diarista sem vínculo empregatício.  

 

Nesse contexto, a informalidade na região abrange tanto o trabalho na 

produção quanto na comercialização. Assim, as relações de trabalho se 

caracterizam por um processo dual, em que coabitam num mesmo espaço de 

trabalho, e até numa mesma empresa, relações de trabalho formal e informal, 

este último caracterizado aqui como trabalho sem carteia assinada.  



Por fim, vale ressaltar uma característica marcante na região da Rua 44, a 

presença predominante de mulheres.  Historicamente o setor de confecção é 

ocupado por mulheres, sobretudo a montante, a exemplo de oficinas de costura 

e o trabalho a domicílio, vistos como “a ponta precária da cadeia de confecção” 

(ABREU, 1986; NUNES, 2006). Neste estudo, constata-se também, a 

predominância de mulheres a jusante, atuando na distribuição - atacadistas e 

varejistas -, elo mais valorizado na cadeia de confecção, conferindo a essas 

mulheres um melhor rendimento e maior status. 

   

5. Considerações finais  

 

A pesquisa em andamento no setor de confecção na região da Rua 44 em 

Goiânia mostrou que as empresas instaladas na região são, em geral, micro 

empresas de varejo e atacado. Em geral, as empresas produzem/vendem para 

um público específico, o feminino, os produtos variam entre o tradicional e a 

modinha, o mercado de atuação é mais nacional que local. 

Quanto ao perfil das trabalhadoras, a maioria são mulheres, com segundo 

grau completo, com idade entre 20 a 39 anos, recebendo em torno de um e 

meio salários mínimo.  O setor se sustenta, fundamentalmente, na terceirização 

(trabalho domiciliar) e na informalidade (costureiras e vendedoras), com o 

objetivo é reduzir os custos trabalhistas. As condições de trabalho das 

costureiras e das vendedoras são precárias, marcadas, por um lado, por 

preços baixos, prazos curtos, qualidade como condição de pagamento e 

continuidade do trabalho; por outro, por baixos salários, ausência de horários 

para refeições e descanso, etc.  

As empresas utilizam de poucos recursos tecnológicos no gerenciamento 

e na comercialização, mas mesmo desconhecendo as formas de organização 

do trabalho, utilizam de técnicas de just-in-time, controle de qualidade, etc. 

combinadas com formas taylorizadas, como a parcelização, controle do 

trabalho, separação entre concepção e execução, etc. A principal estratégia de 

organização do trabalho é a terceirização, através do trabalho a domicílio. A 

terceirização se configura como parcial, assimétrica e predatória. Quanto à 

informalidade, esta se caracteriza pela ausência de contrato formal com as 



costureiras domiciliares, e de carteira sem registro com as vendedoras 

(algumas delas diaristas). 

A predominância de gênero também foi constatada em vários elos da 

cadeia: costureiras, proprietárias e clientes. O corpo de funcionários também é 

representado por mulheres - vendedoras. Historicamente essa é a realidade do 

setor, assim, se por um lado a pesquisa comprova segregação ocupacional 

associado a trabalho flexível; por outro, destaca que as mulheres também 

estão ocupando os elos finais da cadeia produtiva, de maior valor agregado.  

Diante do exposto e da importância do setor de confecção no 

desenvolvimento econômico do Estado, a contribuição do estudo consiste em 

mostrar, ainda que de forma incipiente e parcial, um panorama do segmento na 

região da Rua 44. Contudo, é importante sublinhar a limitação da análise aqui 

demonstrada, tendo em vista, a escassez de informações oficiais e de ausência 

de pesquisas acadêmicas sobre as empresas de produção/comercialização na 

região, bem como de seus trabalhadores.   
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