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RESUMO 

 
Essa pesquisa tem por objetivo investigar como a moda sustentável pode tornar-se instrumento de 
autonomia para mulheres. Para isso, utilizaremos como método um levantamento teórico sobre os 
conceitos de moda sustentável e empreendedorismo feminino, em seguida será realizado um estudo de 
campo na cidade de Ponta Grossa, na Associação de Feirantes de Economia Solidária (AFESOL), que é 
um grupo formado por mulheres que se dedicam à produção artesanal. As técnicas empregadas para a 
coleta dos dados serão de observação e entrevistas individuais e em grupo. Para compreensão dos 
resultados utilizaremos a análise de conteúdo, comparando os pontos convergentes e divergentes da 
fundamentação teórica com o estudo na AFESOL. Os resultados esperados com este estudo são a 
descrição de como a moda e seu viés sustentável contribuem para o protagonismo feminino e de que forma 
as mulheres atuam neste contexto social. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Empoderamento; Gênero; Manufatura; Moda; Sustentabilidade.  

 
1 INTRODUÇÃO  

 
A moda no que tange a indústria têxtil é o segundo maior setor em geração de 

empregos na indústria da transformação, abrangendo áreas que transformam a matéria-
prima em produto intermediário ou final, como o vestuário (ABIT, 2019).  Nesse sentido, 
ao analisarmos a mão de obra deste segmento observa-se que há um predomínio de 
gênero cerca de 85% a 90% da mão de obra é feminina (OIT, 2010).  

 A atuação feminina no mercado de trabalho é ampla e vem aumentando 
consideravelmente. Vale ressaltar que sua presença no trabalho remunerado fora do 
âmbito doméstico já era recorrente desde início do século XX na indústria brasileira. De 
acordo com pesquisas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) a População 
Economicamente Ativa (PEA) feminina cresceu 59,1% entre os anos de 1992 a 2006, 
enquanto a masculina aumentou 33,7% (OIT, 2010). 

 Motivadas pelo desejo de autonomia, contribuição com a renda familiar, 
realizações profissionais e pessoais, as mulheres representam uma considerável parcela 
do mercado de trabalho, ressaltando sua relevância para o desenvolvimento econômico 
do país e do setor têxtil.    

Nesse sentido, a sustentabilidade na moda vem apresentando uma oportunidade 
de empreendedorismo para mulheres que a enxergam como uma forma de comunicação, 
criatividade e autonomia financeira. Como é o caso do Projeto Re-Roupa, criado pela 
empresária Gabriela Mazepa, que através do upcycling de vestuário gera 
desenvolvimento econômico. Outro exemplo de protagonismo feminino na moda é a 
Reptilia, marca criada pela estilista Heloisa Strobel Jorge, na cidade de Curitiba, que a 
partir da criação de peças atemporais, trabalha com produção local alinhada com a 
sustentabilidade. 

Diante desse contexto, o empreendedorismo na moda sustentável pode ser um 
meio de emancipação financeira para mulheres que atuam nesse cenário, ou que veem a 
moda como uma oportunidade de inovação e empreendedorismo. Sendo assim, a 
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presente pesquisa tem o objetivo de descrever como a moda sustentável pode tornar-se 
instrumento do protagonismo feminino em Ponta Grossa e região, buscando entender 
como se dá a atuação feminina neste campo social amplo e complexo. 

Para isso, será realizado um estudo de campo na AFESOL- Associação de 
Feirantes de Economia Solidária, que é um grupo composto em sua grande maioria por 
mulheres que atuam na produção de objetos de moda com a reutilização de malotes 
doados pelos Correios e Banco do Brasil. Esses materiais passam por um processo de 
beneficiamento e customização para serem transformados em: bolsas, mochilas, 
aventais, pastas, sacolas, porta livros, entre outros. Sendo comercializados em uma feira 
realizada semanalmente na Universidade Federal de Ponta Grossa. 

 
  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Esse estudo é de natureza aplicada, busca-se analisar o empreendedorismo 

feminino, por meio de um estudo de campo na cidade de Ponta Grossa.  O significado de 
moda é abrangente e complexo, por isso nesta pesquisa consideramos como moda a 
cadeia produtiva têxtil e de confecção, que vai desde a extração da matéria-prima até a 
comercialização dos produtos, seja no varejo físico ou e-commerce.  

Os objetivos são de cunho exploratório, que de acordo com GIL (2002) tem o intuito 
proporcionar maior familiaridade com o tema, para descrição dos fatos. A abordagem da 
pesquisa será predominantemente qualitativa, que tem o ambiente como fonte principal 
de dados, nesse estudo os negócios de moda da cidade de Ponta Grossa serão 
analisados para o entendimento do papel da mulher nesse mercado.  

O estudo de campo consiste na observação do fenômeno a ser pesquisado e na 
coleta de dados para análise, ele requer uma pesquisa bibliográfica inicial para entender 
em que estado encontra-se o problema, e quais trabalhos já foram realizados (GIL, 2002; 
PRODANOV, FREITAS, 2013). Também focaliza uma comunidade a ser estudada, neste 
caso, a AFESOL. A seguir serão descritas as técnicas utilizadas: 

• Pesquisa bibliográfica e pesquisa documental: compreensão dos temas – 
moda, mercado de trabalho feminino e sustentabilidade, com a descrição dos 
desafios e oportunidades; 

• Observação: será elaborado um plano de observação a partir da pesquisa 
bibliográfica, da qual serão extraídas categorias de observação. As observações 
serão na AFESOL, bem como, nas atividades que as empreendedoras exercem 
neste negócio de moda.   

• Entrevistas semiestruturadas: as entrevistas têm o intuito de melhor 
compreensão do objeto de estudo, pela descrição dos sujeitos sobre determinado 
assunto, neste caso as empreendedoras; o roteiro também será elaborado após a 
pesquisa bibliográfica e documental. 
 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Ao analisarmos a atuação feminina em todos os processos do desenvolvimento e 
produção de moda podemos afirmar o quanto sua presença é majoritária. De acordo com 
dados da ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) (2019) o setor 
têxtil oferta 1,5 milhão de empregos diretos e 8 milhões indiretos, sendo 75% destes mão 
de obra feminina. Neste contexto onde a mulher ocupa a maior porcentagem de mão de 
obra é possível afirmar também sua atuação na moda sustentável.  

A sustentabilidade tem se mostrado um caminho necessário para o 
desenvolvimento econômico não apenas na moda, mas em todas as áreas de atuação 
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humana, ela busca contemplar as necessidades presentes sem comprometer as do futuro 
(SALCEDO, 2014).  

O desenvolvimento sustentável deve ser entendido como um processo pautado em 
três pilares de acordo com a comissão da ONU (Organização das Nações Unidas): 
“crescimento econômico, equidade social e conservação ambiental” (DIAS, 2015, p. 34). 
Sendo assim, o desenvolvimento sustentável se encontra na intersecção dos pilares 
econômico, social e ambiental. 

Diante de um mercado de trabalho extremamente competitivo, com mudanças 
econômicas e necessidade de gerar renda, surge um movimento de empreender, cuja 
principal característica é a busca por inovação, crescimento econômico e 
desenvolvimento social (AMORIM, BATISTA, 2012). Neste contexto político-econômico a 
mulher aparece e se coloca como empreendedora, sendo 51,5% entre os empresários 
iniciais no país. Estudo realizado pela RME (Rede Mulher Empreendedora) indica que 
entre as 1300 mulheres pesquisadas 85% já são empreendedoras enquanto 15% pensam 
em montar seu próprio negócio, gerando desenvolvimento econômico, renda e 
oportunidades de trabalho (EXAME, 2018)  

As pesquisas iniciais sobre a AFESOL nos apontam que este negócio vem 
contribuindo para a autonomia e geração de renda para mulheres em Ponta Grossa. O 
grupo é composto em sua grande maioria por mulheres que se preocupam com a 
sustentabilidade e através da Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESOL), atuam 
em sintonia com os princípios e valores da Economia Solidária.  

Deste modo, espera-se com esta pesquisa descrever como a moda sustentável 
pode ser um meio de empreendedorismo, geração de renda e empoderamento feminino.  

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A presente pesquisa se propõe investigar a atuação feminina no setor têxtil, e mais 

especificamente em seu viés sustentável. A partir de uma pesquisa de campo com um 
grupo composto majoritariamente por mulheres, que atuam pela Economia Solidária na 
produção de artigos de moda, utilizando materiais descartados pela indústria. Tal grupo 
denominado AFESOL encontra-se na cidade de Ponta Grossa, sendo encubado pela 
IESOL. 

De acordo com os autores citados e todas as informações coletadas até o presente 
momento conclui-se, o quanto a moda é abrangente e necessária no desenvolvimento 
social e econômico. Observa-se a relevância e a ativa participação do gênero feminino em 
todas as ramificações deste setor, desde sua atuação na indústria quanto em áreas como 
o empreendedorismo em negócios sustentáveis. 
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