
informalidade é o maior problema 
no mercado de trabalho brasilei
ro. No país, o custo de empregar 

um funcionário é superior ao salário que ele 
recebe - para cada emprego com carteira 
assinada, paga-se um salário ao trabalhador, 
outro ao governo. A lei tortuosa é um obstá
culo para quem emprega de modo formal e 
funciona como um incentivo perverso para 
aqueles que não têm escrúpulos em desres
peitá-la. Graças aos desvarios de nossa legis
lação trabalhista, um terço dos empregados 
brasileiros está na ilegalidade, sem nenhum 
tipo de contrato, direito ou garantia jurí
dica. E nenhum tipo de informalidade é 
tão perverso quanto as condições de tra
balho degradantes, análogas à escravidão. 

Na semana passada, uma blitz do Minis
tério do Trabalho flagrou 16 bolivianos e 
cinco crianças nessas condições em duas 
oficinas de São Paulo que prestavam ser
viços a um dos maiores ícones da moda 
contemporânea: a rede espanhola Zara, 
cujas coleções são admiradas e consu
midas em todo o mundo. Os costureiros 
não tinham registro em carteira e traba
lhavam até 16 horas por dia para ganhar 
R$ 2 por peça produzida."Era um local 
abafado, com pouca iluminação e malchei
roso", diz Maria Susicleia Assis, diretora do 
Sindicato das Costureiras de São Paulo e 
Osasco, que acompanhou a ação. Numa 
das confecções, a fiação elétrica estava ex
posta e as cadeiras eram improvisadas. Os 

trabalhadores eram obrigados a morar no 
local. O chuveiro não tinha água quente. 
Os fiscais multaram a Zara em R$ 1 mi
lhão. A Inditex, empresa controladora da 
Zara, reconheceu a irregularidade e exigiu 
que o fornecedor regularizasse a situação. 
"Reforçaremos a supervisão do sistema de 
produção de todos os fornecedores no país 
para assegurar que casos semelhantes não 
ocorram", diz um comunicado do grupo. 

Apenas no ano passado, o Ministério 
do Trabalho flagrou 2.600 pessoas em 
condições similares. Além da Zara, tais 
ações atingiram outras marcas de relevo 
no universo da moda - caso recente das 
Lojas Marisa e das Casas Pernambucanas, 
como ÉPOCA revelou em abril passado. • 
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Apesar do barulho que cerca essas opera
ções, o trabalho em condições análogas à 
escravidão ainda é um problema de dimen
são reduzida, se levarmos em conta os 15,3 
milhões de brasileiros que trabalham sem 
carteira assinada. Mas tais casos-limite 
expõem, de modo eloquente, a evidente 
contradição entre as exigências do mercado 
por produtos cada vez melhores e mais ba
ratos - e o cipoal legislativo que, a pretexto 
de proteger os trabalhadores, é incapaz de 
lidar com a demanda por produtividade e 
agilidade de uma economia globalizada. 

De certa forma, as pressões de custos 
sobre os fornecedores são consequência 
do próprio modelo de sucesso da Zara. 
Ela nasceu de uma visão de seu fundador, 
o espanhol Amâncio Ortega, dono de 
uma fortuna avaliada pela revista Forbes 
em US$ 31 bilhões (a maior da Espanha e 
sétima do mundo). Quando Ortega criou a 
Inditex, queria uma loja onde as mulheres 
não fossem comprar as roupas que elas 
queriam, mas sim conhecer os lançamen
tos. Na Zara, eles são frequentes, e roupas 
seguem as tendências mais atuais dos esti
listas de Paris, Milão e Nova York, a preços 
acessíveis e com boa qualidade. A Zara lan
ça e substitui coleções semanalmente. Para 
manter tamanha agilidade, faz pesquisas 
de mercado para detectar que roupas os 
consumidores estão vestindo. Em vez de 
criar coleções exclusivas, os estilistas da 
Zara copiam e procuram aperfeiçoar os 
trajes que as pessoas já vestem. A produção 

de cada peça é pequena, e ela nunca é dis
tribuída a todas as lojas da rede. Se for um 
sucesso, se esgotará rápido nas gôndolas, 
ganhando uma aura de exclusividade. Se 
for um fracasso, retornará ao estoque para 
venda noutra loja ou será exportada a uma 
das 5.200 lojas da rede em 78 países. 

Qualidade, preço baixo e agilidade de 
produção são a alma do negócio da Zara. 
Para vender a preços baixos, as oficinas 
precisam manter seus custos lá embaixo. 
Nem todas fazem isso respeitando as leis. 
E não apenas no Brasil. "A Zara é a rede 
de lojas mais inovadora e devastadora do 
mundo", diz Daniel Piette, diretor da Louis 
Vuitton. Denúncias de trabalho degradan-

te cercam a Zara desde que a grife abriu sua 
primeira loja em La Coruna, cidade na re
gião pobre da Galícia, em 1975. À medida 
que a Zara começou a abrir lojas em outras 
cidades e em outros países, na década de 
1980, surgiram denúncias de que ela pres
sionava os fornecedores e se aproveitava do 
baixo custo da mão de obra espanhola. No 
livro Zarápolis, a jornalista Cecília Monllor 
recolhe declarações anônimas de trabalha
doras de uma confecção. "A Zara é uma 
prisão", diz uma delas. "Se tentamos pro
testar, eles dizem que o mundo está cheio 
de pobres desgraçados dispostos a fazer o 
mesmo trabalho por menos da metade do 
pagamento." Em 2004, a O N G Intermón 
Oxfam relatou abusos nas confecções sub
contratadas pela Zara em 12 países. Dois 
anos depois, o jornal Expresso publicou 
uma reportagem sobre o trabalbo infan
til em Portugal. Dois meninos, de 11 e 14 
anos, costuravam sapatos dentro de casa 
para a Zara. Cada família recebia de € 20 
a € 30 para fazer de 100 a 150 calçados por 
dia. O caso gerou revolta. 

Apesar das denúncias de práticas abu
sivas, a Zara contou desde o início com o 
beneplácito das autoridades espanholas. 
Os próprios sindicatos evitam o confronto 
direto com a empresa, pois, se a Inditex 
não existisse, haveria menos empregos na 
região. Ainda hoje, estima-se que metade 
da produção da Zara venha de confecções 
da Galícia. Em resposta às denúncias, a 
Zara dá sinais de que quer práticas mais 
corretas. Em 2005, entrou para a Inicia
tiva de Comércio Ético, uma coalizão de 
multinacionais, sindicatos e ONGs para 
melhorar as condições de trabalho. 

Dá para mudar esse quadro? Todo país 
quer atrair empregos. As fábricas asiáticas 
estão sempre dispostas a oferecer custos de 
produção mais baixos sem dar atenção a 
direitos trabalhistas. Diante disso, é natu
ral que alguns competidores - sobretudo 
nos países de legislação obsoleta e barroca 
como o Brasil - escolham atalhos ilegais 
para aumentar sua competitividade. Claro 
que o trabalho indigno que eles oferecem 
sempre será eticamente inaceitável. Mas 
muitos dos consumidores que inundam as 
redes sociais com protestos contra os abu
sos cometidos pelos fornecedores da Zara 
se recusariam a pagar mais pelas roupas 
que eles mesmos compram e usam. Passar 
a imagem de uma postura politicamen
te correta pode parecer muito bonito no 
Twitter e no Facebook. Mas usar a roupa 
da moda é bem mais. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 692,  p. 68-70, 22 ago. 2011.




