
REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 
IMIGRANTES BOLIVIANOS NO TRABALHO ESCRAVO 
CONTEMPORÂNEO: análise do caso Zara a partir das RPGs 
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Resumo: Apresenta-se, neste artigo, como o trabalho escravo contemporâneo 
pode ser identificado em uma rede de produção global (RPG) com objetivo de 
atender às demandas de uma economia globalizada cuja obtenção do lucro é 
notória e como, nessa via de exploração, ocorre a perda da dignidade humana 
de trabalhadores escravizados. A seguir, discute-se o modo como imigrantes 
bolivianos que vivem, muitos dos quais clandestinamente, em São Paulo são 
submetidos ao trabalho análogo ao escravo em oficinas de costura. Situa-se o 
caso da loja Zara amplamente divulgado no meio midiático e que fora autuada 
como responsável pela manutenção de trabalhadores, dentre os quais 
bolivianos, em condições degradantes, análogas ao trabalho escravo 
contemporâneo. Aborda-se, de modo sucinto, como medidas incisivas do poder 
judiciário, aliado a ONGs (por exemplo, a Repórter Brasil), são imprescindíveis 
para coibir e punir o trabalho escravo contemporâneo – no caso aqui 
apresentado, em uma RPG.     
 
Palavras-chave: Rede de Produção Global (RPG). Economia Globalizada. 
Imigrantes Bolivianos. Trabalho Escravo Contemporâneo. Caso Zara. 
 
 
Abstract: It is shown, in this article, how the contemporary slave work can be 
identified in a Global Production Network (GPN) in order to supply the demands 
of a globalized economy whose profit gain is notorious. It is also shown that 
during this exploitation way occurs the loss of human dignity of the slavers. 
Deeper in this article, it is discussed how Bolivian immigrants who live – many 
of the irregularly – in São Paulo are exposed to a kind of work analogous to 
slave ones in sewing workshops. It is exposed the case of Zara Store which 
was widely spread through the media and whose owners were charged as 
being responsible for maintaining workers, among them the Bolivian ones , in 
terrible conditions which are analogous to contemporary slave work. It is 
approached in short, how tough actions from the judicial power in association 
with Non-governmental organizations (for example, Repórter Brasil) are 
extremely important to restrain and punish the contemporary slave work – in the 
case here exposed through a Global Production Network (GPN). 
 
Keywords: Global Production Network (GPN). Bolivian Immigrants. 
Contemporary Slave Work. Zara Case. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O homem passou a se organizar em sociedade para dominar as leis da 

natureza e, nesse processo de dominação, muitos homens se tornaram 

dominados, daí advém a primeira manifestação da perversa condição do 

homem escravizado. A escravidão tornou-se uma constante dentro da 

sociedade ocidental. Os gregos e romanos – detentores do que alguns 

chamaram de sociedade clássica – são os mesmos que para formar tal 

sociedade necessitaram da apropriação do trabalho escravo. Os grandes 

monumentos da história ocidental, por exemplo, foram construídos com base 

na exploração do trabalho escravo. Foram os homens escravizados que 

construíram as pirâmides Quéops, Quéfren e Miquerinos, bem como os 

primeiros aquedutos e tantas outras paisagens materiais mundo afora.  

A escravidão tem como singularidade a condição de apropriação da 

força de trabalho do sujeito escravo. Da antiguidade até a modernidade, as 

formas de sujeição à escravidão se davam pela guerra ou pelas dívidas. 

Geralmente os povos vencidos tornavam-se escravos dos povos vencedores – 

daí, nada mais natural um professor no mundo grego ter se tornado escravo; 

era natural, ainda, um homem que não conseguisse pagar suas dívidas tornar-

se escravo. 

O tempo atua como uma flecha jogada desde os nossos primeiros 

registros de organização social até a complexidade atual que chamamos de 

sociedade. Foi assim que a escravidão se tornou uma constante social, 

presente desde que o mundo é mundo e o homem é homem. A escravidão se 

fez presente no processo de construção do novo mundo. Novo mundo, no 

entanto, com bases velhas, com a velha premissa da escravidão, da 

exploração do homem pelo próprio homem. 

Quando os europeus atravessaram os mares em busca de riqueza e se 

apropriaram de novos territórios, a base da sua economia estava alicerçada no 

trabalho escravo. A escravidão, assim, passa a ser vista como um mal social, 

como uma forma similar existente mesmo em locais distantes, uma 

perversidade intercontinental, uma vez que se fez presente em todas as 

sociedades. A gênese da exploração do trabalho escravo apresenta elementos 
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para a compreensão do quão subjugado é um ser humano quando se trata da 

apropriação de bens econômicos: a sustentação do sucesso econômico custa 

a muitos homens e mulheres a perda da sua dignidade humana para outros 

homens e mulheres que visam à aquisição do capital. A ruptura das fronteiras 

geográficas em busca dos espaços sociais que melhor atendam aos interesses 

dessa projeção econômica leva muitos homens e mulheres sujeitarem-se às 

condições degradantes de trabalho análogo ao que se percebe na genealogia 

da escravidão ao longo da história da humanidade. A mão de obra explorada 

na atualidade remete trabalhadores às condições de jornadas de trabalho 

exaustivas, à margem dos seus direitos trabalhistas e, acima de tudo, a ainda 

serem vistos de modo coisificado meramente para atender aos impulsos de 

uma economia globalizada. Esse é um retrato que ainda é pintado sob os 

moldes da perversidade humana.  

O trabalho análogo ao trabalho escravo (dos idos tempos relatados na 

história) é fato e pode ser constatado, muitas vezes, na produção global com 

fins voltados para uma demanda de consumo na qual a qualidade aliada ao 

baixo custo final pode trazer subjacente, em alguns casos, a exploração de 

homens e mulheres. Pretende-se, neste artigo, apresentar como pode ser 

encontrado o trabalho forçado a partir das premissas de Henderson et al. 

(2011, p. 165) que apresentam a RPG (rede de produção global)  como “um 

quadro conceitual para o mapeamento e análise de certos aspectos da 

globalização econômica – aqueles relacionados à produção e ao consumo – e 

suas consequências em termos de desenvolvimento”. Dialoga-se, ainda, com 

Phillips (2011) que aborda a problemática do trabalho forçado sob o prisma da 

RPG e a responsabilidade dos agentes envolvidos na rede de produção. Ao 

mapear o processo de produção ao longo de uma rede de produção global, 

devido à extensão e vieses desencadeados, o trabalho escravo pode se tornar 

fato em elos dessa rede cuja mão de obra, barata e explorada, propicia ganho 

econômico final – é evidente que a rede de produção global por si só não é 

representativa de trabalho escravo (há muito que se observar no processo de 

produção para que se possa identificar todos os intermediários em uma rede e 

como se dá a formação da mão de obra que dela participa). 
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Neste artigo, apresenta-se um caso ilustrativo de como, em uma RPG, 

pode ser identificado o trabalho análogo ao escravo e como a firma líder, no 

contexto globalizado, torna-se responsável pela feitura dos seus produtos ao 

longo da sua rede de produção. A subcontratação de serviços não absolve a 

firma líder da sua responsabilidade pelos trabalhadores que para ela produzem 

e como se dá o processo de produção nas vias dos subcontratados, ou seja, 

nas inter-firmas. Por meio das redes de produção, pode-se compreender como 

ocorrem as ligações entre os agentes em uma configuração econômica mais 

ampla. Apresenta-se, assim, o caso da loja Zara, pertencente ao grupo 

espanhol Inditex e que tem ramificações mundo afora, inclusive no Brasil. Na 

sua rede de produção global, a Zara foi judicialmente responsabilizada por ter, 

dentre as oficinas de costura terceirizadas por uma de suas intermediárias, 

mão de obra escrava – como a mão de obra de trabalhadores bolivianos que 

viviam em condições subumanas em São Paulo. Tem-se, nesse caso em 

especial, a duplicidade da exploração da dignidade humana: distanciado da 

sua terra natal, longe das suas origens, bolivianos viviam na clandestinidade no 

Brasil e, ainda, por não ter como reivindicar seus direitos legalmente, eram 

submetidos às jornadas de trabalho exaustivas, em ambientes inadequados e 

condições degradantes. 

   

2 REDES DE PRODUÇÃO GLOBAIS E O TRABALHO ESCRAVO: lado 
desumano da economia globalizada 
 

A produção de bens e serviços transpõe, em muitos casos, a geografia 

nacional e encontra campo em geografias além-fronteiras cujos benefícios 

repercutem diretamente no valor final do produto, permitindo, assim, ganhos – 

sejam para o produtor e seus intermediários, sejam para o consumidor. A 

produção, nesse contexto, não se restringe a um país, mas a uma rede de 

produção entre firmas (e partes de firmas) localizadas em diversos países que 

visa à organização econômica global. Pode-se, assim, constituir um percurso 

de produção em rede global que apresenta na sua produção várias 

ramificações de serviços e bens materiais com fim de distribuir e vender 

determinado produto em regiões muito distantes da(s) que este fora produzido.  
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No processo de produção em rede é necessário observar o papel 

preponderante da economia que, além de integrar redes de firmas, ou parte de 

seus segmentos, através de relações diversas, “integram economias nacionais 

(ou parte dessas economias) de formas que possuem implicações colossais 

para seu bem-estar” (HENDERSON et al., 2011, p. 153). As relações traçadas 

nesse processo de integração, apesar do distanciamento geográfico, não 

perdem seu nicho principal: produzir bens e serviços no contexto globalizado. 

Tem-se, pois, que a localização da firma no espaço geográfico, assim como 

sua distância dos demais elos na rede de produção, não é vista de modo 

absoluto e dissociado, mas como um espaço permeado por agentes que fazem 

parte de “processos sociais envolvidos na produção de bens e serviços e na 

reprodução de conhecimento, capital e força de trabalho” (HENDERSON et al., 

2011, p. 152 – grifo do autor). A produção de bens e serviços no sistema global 

implica a percepção também global dos agentes envolvidos nesse processo.  

Áreas específicas na produção global situam-se em localidades mundo 

afora absorvendo dessas localidades os recursos por elas oferecidos: na 

indústria, na agricultura, na produção têxtil depreendem-se benefícios 

nacionais que atendam aos interesses da rede de produção global. Redes de 

produção ligam-se, portanto, entre si visando ao produto final.  Rompem-se as 

fronteiras, unem-se os interesses nas redes de produção globais – RPGs – 

cuja “abordagem deve também permitir geografias sociais mais complexas a 

serem reveladas, no sentido de que os agentes em uma variedade de locais 

podem se combinar para influenciar o processo de produção” (HENDERSON et 

al. 2011, p. 152-153). Dentre esses interesses, sobressaem-se as questões 

relacionadas à mão de obra empregada a fim de obter “um produto mundial no 

lugar do nacional” (PHILIP McMICHAEL apud HENDERSON et al. 2011, p. 

161). 

Na produção global de bens e serviços emergem as diferenças 

econômicas/ sociais entre países, já que se buscam os recursos, matéria-prima 

e mão de obra conforme as especificidades nacionais com foco nos interesses 

internacionais – a firma líder situa-se em um determinado país, mas “busca” em 

outras nações condições de produção (destaca-se a economia preponderante 

dos países desenvolvidos que migram suas produções para outras nações que 
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lhes ofereçam garantias de obtenção de lucro). Emergem, ainda, questões 

alusivas ao trabalho forçado na economia globalizada. Ressalta-se que, 

segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT –, haja cerca de “12,3 

milhões de pessoas submetidas ao trabalho análogo à escravidão”, no entanto, 

cerca de “360.000 [...] se encontram fisicamente localizadas nos ‘países ricos’” 

(PHILLIPS, 2011, p. 163).  

A exploração da mão de obra análoga ao trabalho escravo na rede de 

produção traz subjacente a marca da pobreza, a marca de pessoas excluídas 

de seus direitos sociais; a marca, também, da diferença econômica entre 

nações. Ao longo das RPGs podem ser identificados trabalhadores explorados, 

com jornadas exaustivas de trabalho, sem garantias trabalhistas e vivendo em 

condições desumanas. Destacam-se, aqui, dois aspectos relevantes nesse 

contexto: primeiro, que o fato de se ter um elo entre firmas geograficamente 

internacionais não implica a existência do trabalho forçado; segundo, que 

quanto mais extensa a rede for, composta por muitos nós intermediários, mais 

difícil se torna o rastreamento das contratações de trabalhadores assim como o 

controle do ponto final na rede de produção. Cabe destacar, ainda, que caso 

seja identificado trabalho forçado em um elo na rede de produção global, a 

firma não se abstém das suas responsabilidades nessa rede. O trabalho 

forçado é, pois, uma responsabilidade de todos os agentes envolvidos no 

recrutamento e contratação dos trabalhadores – quer esse processo seja 

formal ou informal (PHILLIPS, 2011).  

As pressões sociais de consumidores, cônscios da conjuntura em que 

determinado produto fora produzido, são de extrema valia para que as firmas 

sejam constrangidas2 a uma produção mais humanizada – tomada de 

consciência motivada pelas denúncias e/ou campanhas educativas produzidas 

pela mídia além da aplicação de leis estaduais e internacionais contundentes 

contribuem nesse processo.              

                                                             
2 Há vários tipos de constrangimento que vão dede a aplicação de penalizações pelo Estado, 
fundamentadas em leis e aplicadas por meio de fiscalizações, até pressões de ONGs e 
matérias vinculadas no mundo midiático com objetivo de divulgar para os consumidores o 
modo como determinada firma atua. As campanhas midiáticas poderão fomentam nos 
consumidores recusa àquele produto cujas origens são obscuras. Nesse diapasão, 
evidentemente, há casos de denúncia da mão de obra análoga à escrava. 
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As marcas da pobreza, por mais que esta não legitime o trabalho 

análogo ao escravo, são preponderantes para a exploração de trabalhadores 

ao longo das firmas e/ou inter-firmas. Homens e mulheres submetem-se ao 

trabalho forçado como modo de subsistência: sem condições de atender às 

necessidades básicas de sobrevivência e não usufruir das garantias sociais a 

que têm direito, trabalhadores são recrutados por firmas e/ ou intermediários 

que os veem como fragilizados e vulneráveis, capazes, assim, de aceitar uma 

situação de exploração – mesmo que, muitas vezes, esses trabalhadores 

tenham sequer ciência de que são explorados. A pobreza para alguns homens 

e mulheres (até mesmo muitas crianças e adolescentes!) lhes é tão intrínseca, 

a miséria os acompanha de modo tão substantivo, que o mínimo oferecido, a 

priori, é visto como uma alternativa para a busca da sua dignidade humana. A 

economia globalizada traz, além das possibilidades de produção em rede, a 

exploração do homem pelo homem. Distante do mínimo que deveria ser 

atribuído a homens e mulheres no seu laboro, percebe-se a perda da sua 

dignidade no suor árduo e condições de vida precárias vividas no trabalho 

forçado, já que 
A dignidade, dessa feita, deve ser considerada como atributo do ser 
humano, algo que dele faz parte e, portanto, o faz merecedor de um 
mínimo de direitos, e é ela que, principalmente, é violada quando 
tipificado o crime de redução à condição análoga à de escravo, pois o 
que ocorre é o não respeito a esse atributo do ser humano, que é 
tratado como coisa, qualquer que seja o meio de execução, com a 
negação de sua dignidade e, por consequência, de sua condição de 
ser humano. (BRITO FILHO, 2011, p. 245) 
 

É essa dignidade usurpada, muitas vezes, de trabalhadores que deixam 

de ter não só suas garantias trabalhistas legais, mas, acima de tudo e 

principalmente, seu lado humano quando explorado por outro humano. A 

justificativa para essa situação de exploração do homem pelo homem – se é 

possível fazê-la – está nos interesses a que se deve atender da “economia 

globalizada”. Compreender o funcionamento das RPGs propicia, além da 

compreensão da economia globalizada, identificar a ruptura das garantias 

humanas dos trabalhadores ao longo da rede e, por meio de ações 

contundentes de fiscalização e, quiçá, punições das firmas e intermediárias (e 

suas subcontratadas), esses trabalhadores possam sentir-se humanizados. Na 

próxima seção, busca-se essa compreensão ao analisar como imigrantes 
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bolivianos, ao sair de seu país de origem em busca de melhores condições de 

vida – ou seja, sua própria dignidade humana –, são explorados na rede de 

produção global no setor têxtil em São Paulo.  

 

3 IMIGRANTES BOLIVIANOS NA INDÚSTRIA TÊXTIL: exploração do 
trabalho forçado nas redes de produção globais 
 

 O processo migratório de bolivianos para o Brasil se tornou acentuado 

na década de 1990, após a implementação da Lei da Anistia, em 1988, que 

pretendia regularizar os imigrantes sem documentação no território brasileiro3. 

O fluxo migratório de bolivianos para a cidade de São Paulo intensificou-se 

nesse período. Constata-se, ainda, a depreciação do trabalho em alguns 

setores da economia brasileira graças às garantias trabalhistas aos brasileiros 

preconizadas pelo Estado – como a busca por salários melhores e 

redistribuição de renda, além da oportunidade de acesso à educação. Esses 

fatores, aliados à visão de que algumas profissões se tornaram arcaicas, 

possibilitaram que muitos brasileiros buscassem melhores empregos e que 

jovens não aceitassem se inserir no mercado de trabalho a fim de dar 

continuidade a um trabalho comum “na geração de suas mães” (SOUCHAUD, 

2012, p. 82). Nesse ínterim, um setor que deixou de atrair migrantes internos 

(nordestinos que migram para São Paulo como alternativa de melhoria de vida, 

por exemplo) foi o de confecção – a depreciação da profissão de costureira foi 

preponderante para a escolha de outros ramos profissionais. Abre-se, portanto, 

“uma brecha no sistema produtivo de confecção, onde os imigrantes entraram, 

acrescentando à oportunidade de emprego a mudança organizacional no 

sistema produtivo”, assim, a “consolidação da presença dos imigrantes 

internacionais na confecção em São Paulo é a consequência, ao mesmo tempo 

de uma chamada de mão de obra e de uma reestruturação econômica” 

(SOUCHAUD, 2012, p. 82). 

 O aumento de imigrantes bolivianos em São Paulo retrata a busca por 

um nicho econômico no território brasileiro, além da fuga dos problemas 

                                                             
3 Para aprofundar essa discussão, sugiro a apreciação dos estudos feitos por Freitas (2012) 
que faz uma retrospectiva história da imigração de bolivianos no território brasileiro, com 
destaque no setor de confecção em São Paulo. 
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enfrentados na Bolívia: precária situação socioeconômica, corrupção e sistema 

de governo – o país apresenta alguns dos piores indicadores sociais da 

América do Sul4.  Frisa-se o papel do Mercosul que “foi fundamental para o 

incremento da imigração de sul-americanos para o Brasil. No período de 1990 

a 2000, o Mercosul Ampliado correspondeu a 40% dos imigrantes 

internacionais legais que chegaram ao Brasil” (OLIVEIRA; BAENINGER, 2012, 

p. 179). Souchaud (2010, p. 01) apresenta dados do Censo IBGE (2002) que 

mapeiam o número de bolivianos na capital paulista: “em 2000, 8919 pessoas 

residentes nos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

declararam ter nascido na Bolívia”.  

A vinda de imigrantes para o Brasil e, de modo especial, para São Paulo 

e Paraná, quase dobrou, segundo o Censo IBGE (2010), cujos dados foram 

publicados em 2012 (Gráfico 01). Minas Gerais e Rio de Janeiro são, 

respectivamente, o terceiro e o quarto estados escolhidos pelos imigrantes que 

vêm de outro país para o Brasil. Constata-se o interesse dos imigrantes 

bolivianos pelo estado de São Paulo onde o setor têxtil é preponderante e já há 

instalada uma rede de produção consolidada. Além disso, o fluxo de imigrantes 

bolivianos no Brasil advém de uma trajetória desde a década de 1950 e 

apresenta um significativo aumento na década de 1970, pois estes vinham 

“com o objetivo de trabalhar nos ramos de confecções, comércio e serviços” 

(SILVA, 2008, apud OLIVEIRA; BAENINGER, 2012, p. 180)5. 

 

                                                             
4 Dados disponíveis em: <http://www.sul21.com.br/jornal/2012>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
5 É importante destacar que, nesse período, havia bolivianos, peruanos e paraguaios entre os 
maiores fluxos de imigrantes estrangeiros latino-americanos. Neste estudo, enfatizo os 
bolivianos por estes terem sido libertados de trabalho análogo ao escravo no ramo de 
confecções em São Paulo. 

http://www.sul21.com.br/jornal/2012
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Gráfico 01 – Número de imigrantes que vieram de outros países para o Brasil

 
Fonte: Jornal O Globo (2012) 

 

 As condições, muitas vezes precárias, vividas no país de origem são 

destacadas no processo de imigração de bolivianos para o Brasil: em 2000, 

8919 imigrantes vieram para São Paulo; em 2010, 19707 vieram para o Brasil – 

sendo, deste total, 3954 nascidos no Brasil que moraram na Bolívia por 5 ou 

mais anos e que são considerados pelo IBGE imigrantes (Gráfico 01). Como 

ressaltado por Souchaud (2010), a preferência dos bolivianos que adentraram 

o solo brasileiro em 2000 é pela cidade de São Paulo6, e os dados do Censo 

IBGE (2010) ratificam essa assertiva, já que o estado de São Paulo fora o 

destino da maioria desses imigrantes. Vale destacar que não há registros 

oficiais no Brasil do número exato de imigrantes bolivianos residentes no país: 

calcula-se que apenas na cidade de São Paulo haja cerca de 200 mil 

bolivianos, segundo dados do Centro Pastoral de São Paulo7; os dados oficiais 

não são precisos haja vista a clandestinidade em que vivem muitos desses 
                                                             
6 Não foi utilizada literatura acadêmica cujo objetivo tenha sido analisar o Censo IBGE (2010), 
haja vista este ter sido divulgado apenas no primeiro semestre de 2012. A literatura acadêmica 
aqui analisada apresenta dados do Censo IBGE (2000) (SOUCHAUD, 2010; BAENINGER et 
al., 2012). 
7 Rossi (2005) apresenta uma investigação aprofundada acerca da vinda dos bolivianos para 
São Paulo, desde sua saída da Bolívia – seja pelo viés legal, seja pela trilha das fronteiras com 
a ajuda de “gatos” – até a instalação neste estado e o ignóbil aliciamento a que são submetidos 
para o trabalho em confecções de modo análogo ao trabalho escravo.  
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imigrantes – o Censo IBGE (2010) já possibilita uma percepção do aumento do 

número de bolivianos que chegaram ao Brasil na década de 2000 a 2010 

(Gráfico 01) por meio legal, mas não possibilita a percepção, evidentemente, 

da ilegalidade. É notória ainda no Gráfico 01 a enorme procura de imigrantes 

de outros países pelo Brasil – pode-se atribuir essa demanda às crises 

econômicas vividas na Europa assim como a falta de abertura de emprego em 

outras localidades e a abertura de fronteiras brasileiras para absorver mão de 

obra qualificada de outros países, como dos EUA e Japão8. 

 Trabalhadores são recrutados por coiotes na Bolívia e vêm para o Brasil 

com documentos provisórios e, muitas vezes, falsificados9. No território 

brasileiro, muitos bolivianos se envolvem em trabalhos informais e/ ou ilegais 

devido à sua situação irregular. Nessa condição, esses imigrantes se veem na 

iminência de um trabalho forçado já que não têm, na grande maioria dos casos, 

amparo legal para sua permanência no território brasileiro. Desamparados, 

endividados, sem garantias jurídicas e sem conhecimentos necessários para 

que possam buscar ajuda, eis que emergem todas as possibilidades para o 

assujeitamento de homens e mulheres ao trabalho forçado e, 

consequentemente, à perda da sua dignidade humana. 

 A indústria têxtil é um campo receptivo da mão de obra dos 

trabalhadores bolivianos. A produção de confecções para atender ao mercado 

nacional e internacional recruta essa mão de obra – seja pelo viés formal, seja 

pelo informal. O mercado interno brasileiro absorve grande parte das 

confecções produzidas, no entanto, há um grande contingente que visa a 

atender ao mercado externo. Têm-se, nesse contexto, as redes de produção 

globais – RPGs – na indústria têxtil: firmas multinacionais usufruem da mão de 

obra barata dos imigrantes instalados no Brasil, em especial na cidade de São 

Paulo.    

 As RPGs desagregam o processo de produção nacional em busca das 

vantagens oferecidas em locais internacionais. A mão de obra dos imigrantes 

                                                             
8 Os dados referentes aos outros países servem como ilustrativo neste artigo, pois a análise 
aqui proposta é apenas a dos bolivianos. 
9 Não cabe neste artigo a retomada dessa trajetória. Recomendo a leitura da obra “Imigração 
boliviana no Brasil” (BAENINGER et al., 2012), cujos autores, sob diversas perspectivas, 
retratam essa trajetória. Além dessa obra, destaco o trabalho de Rossi (2005). 
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bolivianos locados em São Paulo é vantajosa nesse sentido: uma empresa 

multinacional da indústria têxtil instalada em um país desenvolvido, por meio 

dos seus intermediários em nações diferentes, capta recursos que propiciem 

produção de bens e serviços com baixo custo e boa qualidade. Os imigrantes 

bolivianos, assim, trabalham exaustivamente nas oficinas de costura em São 

Paulo, produzem roupas que são, nessa rede de produção subsidiadas por 

intermediários, enviadas aos grandes polos de venda com etiquetas de marcas 

de grife e vendidas aos consumidores por preços exorbitantes mundo afora. 

Percebe-se, assim, uma “’força global de trabalho invisível’, ficando [os 

trabalhadores] muito mais vulneráveis ao trabalho forçado e à severa 

exploração” (PHILLIPS, 2011, p. 165). Nesse retrato, trabalhadores imigrantes 

são submetidos a jornadas de trabalho que chegam a durar 16 horas diárias, 

são cerceados de liberdade por meio de dívidas dos salários ou cobranças 

irregulares (truck system) ou por não terem documentação legalizada ou terem, 

ainda, documentos retidos pelos patrões – além de todos esses agravantes, 

recebem ínfimos salários, que retornam, muitas vezes, em forma de 

“pagamento de dívidas” aos seus patrões. Como exemplo, cita-se uma 

investigação realizada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

de São Paulo (SRTE/SP) que, em uma inspeção realizada em 2011, encontrou 

52 trabalhadores estrangeiros, dentre os quais a maioria de bolivianos, em 

condições degradantes. Desse grupo, parte costurava para uma empresa 

espanhola10.  

Em outras palavras, pode-se caracterizar uma rede de produção global 

que visa aos interesses de uma economia global, com a percepção, aqui, da 

mais-valia que subjuga a mão de obra de imigrantes – neste caso em análise, 

dos bolivianos, já que estes são “trabalhadores descartáveis, temporários e 

isolados ou/e sem família, nem proteção social... preenchendo modelarmente o 

vazio de serviços baratos [...], de que os executivos sobrecarregados na 

economia dominante sentem falta” (BOURDIEU, 2002, p. 40 apud PHILLIPS, 

2011, p. 167). Assim, os interesses econômicos da rede de produção global, ao 

longo da sua rede de produção, transcendem as fronteiras nacionais e buscam 

                                                             
10 Dados disponíveis em: <www.reporterbrasil.org.br/exibe.php?id=1925>. Acesso em: 20 dez. 
2012.  

http://www.reporterbrasil.org.br/exibe.php?id=1925.
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nas localidades internacionais os recursos que correspondam aos seus 

interesses maiores: produção de bens e serviços com menores custos e boa 

qualidade – a mão de obra dos imigrantes bolivianos, na conjuntura dessa 

rede, é vantajosa por ser barata e oferecer resultados de produção em larga 

escala (as horas excessivas de trabalho demonstram esse quadro). É 

importante salientar, mais uma vez, que o trabalho forçado não é uma 

característica intrínseca das RPGs – esse tipo de exploração pode se dar ao 

longo da rede sem que a firma líder sequer tenha conhecimento de que 

acontece, o que não a abstém, sobremaneira, da sua responsabilidade nesse 

trâmite. O trabalho análogo ao escravo flagrado em São Paulo no setor de 

confecções de intermediárias da firma Zara (Inditex), situada na Espanha, é um 

evidente modelo de RPGs, o qual será discutido na próxima seção. 

   

3.1 Caso Zara: a polêmica dos imigrantes bolivianos no trabalho escravo  

 

 As ações e relações econômicas são preponderantes na abordagem da 

rede de produção global. O modo como a firma recorre a dispositivos além da 

sua estrutura local visando a obter vantagens na sua produção torna-a, 

evidentemente, envolta a situações bastante diversas com relação às questões 

culturais, políticas, sociais e econômicas vividas por agentes distintos. “Desse 

modo, a lógica da rede influencia, mas não determina a ação e as relações 

entre os agentes, o que altera fundamentalmente suas implicações para o 

resultado em termos de posicionamentos dos agentes nas redes” (SANTOS, 

2011, p. 131). 

 Uma firma líder, nas RPGs, é responsável pelo sistema de produção 

final. No entanto, ao relacionar-se com firmas intermediárias nesse sistema, 

terá, ao longo da rede, agentes que serão contratados por essas 

intermediárias. A loja Zara, do grupo espanhol Inditex, tem lojas situadas no 

mundo todo. Trata-se de uma marca famosa, reconhecida pelas roupas 

comumente vendidas em shopping center, e que tem, na sua rede produtiva, 

várias intermediárias, dentre elas, a AHA (situada em São Paulo, no Brasil, e 

que responde também com a razão social SIG Indústria e Comércio de Roupas 
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Ltda.)11. Nessa rede de produção de confecções, as peças de vestuário eram 

desenhadas na Espanha, enviadas para as intermediárias – no caso aqui em 

análise situadas em São Paulo –, e estas se responsabilizavam por 

confeccionar as roupas: blusas, calças, vestidos, por exemplo. Nesse percurso 

da rede de produção, por meio de uma investigação da Superintendência 

Regional do Trabalho de São Paulo (SRTE/SP), foram encontrados 52 

trabalhadores, dentre os quais a maioria de imigrantes bolivianos, costurando 

peças de roupa para a Zara em condições degradantes, ou seja, condições 

análogas ao trabalho escravo contemporâneo. 

 O grupo espanhol Inditex fora flagrado com trabalhadores imigrantes em 

condições análogas ao trabalho escravo por três vezes. Em 2011, em uma 

operação da SRTE/SP, apenas em duas oficinas subcontratadas pela AHA, 15 

pessoas, dentre elas, uma adolescente de 14 anos, foram libertadas do 

trabalho escravo. Os documentos encontrados – como cadernos com nomes 

de sublocadoras, lista de “dívidas” dos trabalhadores, quantidade de peças 

produzidas, etiquetas – envolveram diretamente a Zara como responsável 

pelos trabalhadores explorados. A auditora fiscal Giuliana Cassiano Orlandi, 

que participou da fiscalização nesse caso, considerou “exemplar e educativa” a 

operação “Por se tratar de uma grande marca, que está no mundo todo”, além 

disso, com a divulgação dessa infração, os consumidores tornam-se cientes de 

que “Mesmo um produto de qualidade, comprado no shopping center, pode ter 

sido feito por trabalhadores vítimas de trabalho escravo”.  

 As condições de exploração à que os trabalhadores eram submetidos – 

oficinas com péssima estrutura, máquinas de costura sem aterramento, falta de 

segurança, má alimentação, jornada de trabalho exaustiva, baixa remuneração 

– sequer condizem com o valor final das roupas vendidas com a etiqueta da 

Zara nos grandes centros comerciais. Segundo a ONG Repórter Brasil, que 

acompanhou toda a operação da SRTE/SP, podia-se encontrar no dia após a 

fiscalização, dia 27 de junho de 2011, em uma loja da Zara na Zona Oeste de 

São Paulo “uma blusa semelhante, fabricada originalmente na Espanha, sendo 

                                                             
11 Todas as informações e depoimentos apresentados a respeito do caso Zara aqui analisado 
estão disponíveis em: <http://reporterbrasil.org.br>. Acesso em: 15 dez. 2012. 
 

http://reporterbrasil.org.br/
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vendida por R$ 139” e que, o dono da oficina da subcontratada, por cada peça 

idêntica, recebia R$ 7, dos quais, repassava, em média, R$ 2 aos 

trabalhadores.  

 Na operação da SRTE/SP, foram detectadas “33 oficinas sem 

constituição formal, com empregados sem registros e sem recolhimento do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) contratadas pela AHA para 

executar a atividade de costura”. A AHA, conforme a abordagem da RPG, era 

uma intermediária da firma líder Zara e subcontratava oficinas de costura, as 

quais, por sua vez, contratavam, ou seja terceirizavam, trabalhadores 

brasileiros e/ou imigrantes, destes, a maioria bolivianos (Figura 01). As peças 

de vestuário, depois de produzidas, seguindo os padrões preestabelecidos pela 

Zara – que gerenciava a produção: “ordens verbais, fiscalização, controle, e-

mails solicitando correção e adequação das peças, controle de qualidade, 

reuniões de desenvolvimento, cobrança de prazos de entrega etc.” – eram 

enviadas ao mercado interno ou ao grupo Inditex conforme demandas. Tem-se, 

assim, uma rede de produção global no setor de confecções com elevado 

número de produção, já que, segundo documentos da AHA apreendidos nesta 

operação, “mais de 46 mil peças foram produzidas para a Zara sem 

formalização”. Ressalta-se que, segundo os dados ONG Repórter Brasil, a 

Inditex, em 2010, “produziu mais de 7 milhões de peças no Brasil, 

desenvolvidas, segundo a empresa, por cerca de 50 fornecedores que somam 

‘mais de 7 mil trabalhadores’” e que “maior parte dos produtos do grupo” é 

confeccionada na Europa, metade em outros países “como Espanha (onde a 

empresa mantém fábricas próprias) ou Portugal. Outros 14% são fabricados 

em outras nações europeias como Turquia e Itália. A produção no Brasil 

corresponde a algo inferior a 1% do total”. Diante desses dados, tem-se a 

dimensão da rede de produção global do grupo Inditex.  
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Figura 01 – Fluxograma da rede de produção da Zara 

 
Fonte: Repórter Brasil (2011) 

 

  A responsabilidade da Zara no ato de infração dos trabalhadores 

imigrantes bolivianos da intermediária AHA e, em consequência, das 

subcontratadas ficou evidente. Os trabalhadores estavam produzindo peças 

para a Zara, cabia a essa firma, a partir da abordagem das RPGs, a 

“responsabilidade estrutural”, já que para os próprios auditores do caso, a 

produção das confecções “é a atividade fim da empresa, razão de sua 

existência. Portanto, é dever dela saber como suas peças estão sendo 

produzidas”. Essa assertiva corrobora a visão de Phillips (2011, p. 171):  
Embora não contemos com estatísticas confiáveis, parece fora de 
dúvida que o funcionamento de algumas partes dos sistemas local e 
global de suprimento coopera com o surgimento de condições que 
favorecem a exploração laboral, nestas, o trabalho forçado. 
 

Todo o contexto em que ocorrera o flagrante do caso Zara remete à 

percepção da rede de produção global e como os fatores econômicos com fim 

de obtenção de lucro, muitas vezes, induzem a subjugar homens e mulheres 

no seu laboro. A dignidade humana é usurpada de trabalhadores submetidos 

ao trabalho forçado nas oficinas de costura que não lhes permite fazer o que 

realmente gostariam, sonham em fazer. Faltam-lhes oportunidades, falta-lhes 

dignidade. Os relatos dos imigrantes bolivianos não deixam dúvida quanto a 

isso: “Eu queria voltar para a Bolívia. Queria estudar Turismo para trabalhar 

com isso. A costura é só para sobreviver” (jovem de 21 anos, costureiro, 

trabalha pela mera sobrevivência em São Paulo, com o salário de R$ 500 
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mensais); “Eu trabalho na costura desde que cheguei. Mas eu queria mesmo 

era trabalhar com música. Eu consegui comprar algum equipamento já” 

(trabalhador que reside no Brasil há sete anos, um músico entre os tecidos).  

Após a notificação do ato de infração, a Inditex afirmou ter ocorrido uma 

“terceirização não autorizada” por parte da AHA e que esta intermediária, assim 

como suas subcontratadas, tinham violado o “Código de Conduta para 

Fabricantes”. Segundo a Inditex, qualquer subcontratação feita pelas 

intermediárias deve ser autorizada por escrito – nesse caso deflagrado, a AHA 

não seguiu as normas do referido Código por ter terceirizado seus serviços a 

oficinas (Figura 01), muitas das quais clandestinas e com trabalho forçado. 

Apesar do cenário de suposta responsabilidade da AHA e suas subcontratadas 

pelos trabalhadores bolivianos, a Zara fora notificada e plenamente 

responsabilizada pela autuação.  

Como perspectiva para amenizar sua responsabilidade, a Inditex 

garantiu que fiscalizará melhor o sistema de produção da AHA e demais 

empresas no Brasil, “para garantir que não exista outro caso como este”. 

Ratificou, também, que trabalha junto ao MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego) “para a erradicação total dessas práticas que violam não só nosso 

rígido Código de Conduta, como também a legislação trabalhista brasileira e 

internacional”. As pressões sofridas pela mídia, além, evidentemente, dos 

autos de infração recebidos, foram preponderantes para esse depoimento de 

dirigentes do grupo Inditex. Garante-se, assim, sair do estado de normalidade 

em que muitas firmas se encontram na sua rede de produção global e busca-se 

maior controle ao longo da sua rede de produção a fim de combater uma 

enorme mazela social: a mão de obra análoga ao trabalho escravo de 

imigrantes que buscam em locais longínquos a dignidade negada no seu 

próprio país de origem. 

Identificar as fragilidades que permeiam os elos em uma RPG na 

contratação e/ou subcontratação de trabalhadores é de extrema importância 

para que haja a garantia dos direitos desses trabalhadores. Há, para tanto, 

vários instrumentos que levam ao constrangimento das firmas que não agem 

segundo os preceitos legais nas suas condutas trabalhistas. A Zara, por ter na 

sua rede de produção trabalhadores (dentre os quais bolivianos) em condição 
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degradante, foi suspensa do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 

Escravo12 por contestar a inclusão do seu nome na Lista Suja – instrumento 

imprescindível no combate ao trabalho análogo ao escravo13. As ações da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT – também resultam em relatórios 

de extrema relevância no combate ao trabalho escravo contemporâneo. 

Desses relatórios, emergem campanhas focadas no combate a essa mazela 

social, chama-se a atenção da mídia e, por fim, há o boicote aos produtos 

pelos consumidores.  

A ONG Repórter Brasil produziu, em 2012, a cartilha “O Pacto Nacional 

Pela Erradicação do Trabalho Escravo – Cartilha das Confecções”, a fim de 

explicitar “o que caracteriza o trabalho escravo e como ele está presente na 

rede de produção de roupas” e destaca que a “empresa tem um papel 

fundamental na promoção de condições de trabalho justas na cadeia têxtil”14. 

Essa Cartilha é um instrumento que visa à orientação dos empregadores 

quanto à caracterização do trabalho escravo contemporâneo e como as 

empresas devem operar para que não sejam violados os direitos humanos. 

Essa Cartilha elucida vários posicionamentos infringidos pela Zara ao longo da 

sua rede de produção global e apresenta, passo a passo, o certo e o errado 

para que as oficinas de costura possam seguir a legislação trabalhista. 

Destaca-se que a Zara, após a fiscalização coordenada pela SRTE/SP, 

assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público 

do Trabalho e com o Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, a empresa 

afirmou que tomaria várias medidas a fim de garantir que casos como esse não 

                                                             
12 O Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil apresenta como missão: 
“Implementar ferramentas para que o setor empresarial e a sociedade brasileira não 
comercializem produtos de fornecedores que usaram trabalho escravo” (Disponível em: 
www.reporterbrasil.org.br).  
13 “Cadastro de Empregadores que Mantiveram Trabalhadores em Condições Análogas à de 
Escravos, a conhecida ‘Lista Suja’ (Portaria nº 1234/2003)” (ROCHA; GÓIS, 2011, p. 255). A 
Lista Suja restringe vários benefícios às empresas, como contratação de financiamentos, 
acesso a créditos – para aprofundar a discussão dessas restrições no caso da loja Zara, indico 
a leitura de Sakamoto (2012).  
14 A Cartilha das Confecções foi organizada pelo Comitê de Coordenação e Monitoramento do 
Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo – composto pelo Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social, Instituto Observatório Social, ONG Repórter Brasil (que 
produziu a Cartilha) e a Organização Internacional do Trabalho. A Cartilha está disponível em: 
<www.reporterbrasil.org.br>. Acesso em: 24 jan. 2013. 

http://www.reporterbrasil.org.br/
http://www.reporterbrasil.org.br/


REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 
mais ocorressem na sua rede de produção – apesar desse anúncio, não deixou 

de ser punida no Judiciário (SAKAMOTO, 2012).   

 

4 CONCLUSÃO: um retorno aos princípios da dignidade humana no seio do 
trabalho escravo contemporâneo 
 

 A percepção das causas e consequências da exploração da mão de 

obra de homens e mulheres em condições análogas ao trabalho escravo incita 

à busca da essencialidade dos valores humanos: quão desumano é o homem 

que se transveste em poder e que explora o próprio homem. Perceber esse 

quadro no contexto da economia globalizada, em que as fronteiras entre países 

não obstacularizam a produção de bens e serviços cujos fins se voltam à 

obtenção do lucro e aos benefícios da aquisição de produtos de melhor 

qualidade e baixo custo pelos consumidores, é de extrema relevância para o 

resgate dos princípios da dignidade humana e a garantia de que trabalhadores 

disponibilizados ao longo de uma rede global de produção não terão seus 

direitos humanos e, efetiva e consequentemente, trabalhistas dissociados do 

seu laboro diário. 

 As redes de produção globais – RPGs – podem, e devem!, ser 

analisadas sob o prisma da dignidade humana dos agentes que nela estão 

dispostos ao longo da sua rede de produção. A responsabilidade da firma líder 

na rede de produção é estendida a todos os elos que dela participam e como 

se dá a contratação dos trabalhadores que produzem objetivando os 

mandamentos preestabelecidos pelo elo principal da rede. Quanto vale a mão 

de obra do trabalhador em cada elo de produção traz o véu da mais valia: 

quanto mais periférico da firma líder e do processo de obtenção de lucro do 

produto final, mais condições de exploração podem ocorrer. Aqui, no último elo 

da produção, pode ser encontrada a mão de obra subjugada. 

Investigar a produção a partir das premissas de uma RPG propicia, além 

da análise da responsabilidade de uma firma líder, uma visão totalizante da 

produção. Destaca-se que, muitas vezes, essa visão não é perceptível ao 

consumidor desatento dos percalços que envolvem um produto desde seu 

ponto longínquo de produção até a aquisição nas redes comerciais finais. A 
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participação de ONGs – com destaque a Repórter Brasil –, a atuação do MTE, 

MPT, OIT e outras entidades do Estado e do Judiciário e, evidentemente, da 

mídia, são fundamentais para que ocorra o constrangimento das firmas 

autuadas em trabalho escravo contemporâneo com fins de combater esse tipo 

de trabalho. A Lista Suja é um instrumento fundamental nesse processo.  

Homens e mulheres distantes da sua terra pátria e das garantias dos 

seus direitos sociais são (como no caso dos imigrantes bolivianos relatado 

neste artigo) facilmente manipulados e corrompidos da sua dignidade humana. 

Bolivianos flagrados em condições degradantes de trabalho nas oficinas de 

costura em São Paulo – cujos serviços depreciados a irrisório pagamento por 

peça costurada, pelas horas de trabalho exaustivas e pelas condições 

ambientais precárias e desumanas – são exemplos do quão uma rede de 

produção global pode apresentar em um de seus determinados elos a 

exploração da mão de obra análoga à escrava. Frisa-se, em nível de linha 

conclusiva, a responsabilidade da firma líder, tanto quanto das inter-firmas, 

nesse quadro degradativo. 

O caso das lojas Zara, do grupo espanhol Inditex, responsabilizado pelo 

trabalho escravo contemporâneo realizado por homens e mulheres – dentre os 

quais imigrantes bolivianos – em oficinas de costura subcontratadas pela 

intermediária AHA em São Paulo, é exemplarmente envolto nos preceitos da 

RPG: o deslocamento da produção de bens e serviços do espaço geográfico 

de uma firma líder não a desobriga das responsabilidades que lhe cabem ao 

longo da rede de produção. Estar ciente de como se dá a contratação e 

subcontratação de todos os trabalhadores que para ela produzem, inerente ao 

distanciamento geográfico, é sua única garantia de não ter em seus elos de 

produção trabalho degradante. Esse fio condutor na rede de produção da Zara 

fora rompido quando esta não fiscalizou como se dava o processo totalizante 

da confecção de suas roupas que são vendidas mundo afora. A omissão (ou, 

como a própria Zara alega, “desconhecimento” da sua rede de produção) na 

garantia dos direitos trabalhistas e, acima de tudo, humanos, não é 

responsabilidade apenas de um elo na rede de produção, mas de todos os 

agentes envolvidos nessa rede a fim de “melhorar a condição humana na era 
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da turbulência econômica e geopolítica na qual vivemos” (HENDERSON et al,  

2011, p. 166).  

Somente o controle de como cada elo da rede de produção atua – por 

mais difícil que isso possa parecer! – é que garantirá aos trabalhadores sua 

dignidade humana, independentemente das eficazes ações das entidades 

governamentais e jurídicas. Os trabalhadores imigrantes bolivianos resgatados 

no caso Zara tiveram devolvida sua dignidade e garantidos seus direitos graças 

às atuações efetivadas pela SRTE/SP e acompanhadas singularmente pela 

ONG Repórter Brasil. Mas as degradantes condições em que viveram por 

horas, dias, meses e anos nas oficinas de costura, sob a penumbra da 

clandestinidade e da coisificação humana, jamais lhes serão apagadas da 

memória: deixaram de ser homens e mulheres com dignidade garantida 

enquanto costuravam e foram meramente “trabalhadores descartáveis”. 
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