
Sobre a C&A
Cuidando de gerações
A C&A é uma das varejistas mais sólidas e pioneiras no setor de vestuário no mundo –
líder no negócio de varejo de moda, fornecendo roupas acessíveis e de qualidade a 100
milhões de clientes por ano.  Com cerca de 51.000 funcionários no mundo todo, o nosso
negócio de varejo abrange 18 países na Europa, além do Brasil, México e China.

Desde nossa fundação em 1841 por Clemens e August Brenninkmeijer em Sneek, na
Holanda, a C&A vem definindo a maneira como as pessoas escolhem e compram suas
roupas. Hoje, a empresa de varejo C&A faz parte do Grupo COFRA, sediado em Zug, na
Suíça. Ainda uma empresa familiar após seis gerações, os nossos valores estão
profundamente enraizados. Queremos que os nossos clientes se sintam bem comprando
na C&A e que os nossos funcionários sintam orgulho de nossas contribuições para a
sociedade.

Desde o início, temos focado na oferta de roupas prontas para usar e de qualidade para
todas as pessoas. Atualmente, estamos ampliando essa visão para oferecer roupas
bonitas e sustentáveis a um nível de preço conveniente para todos. Juntos, nosso principal
compromisso – de contar com 100% do nosso algodão mais sustentável até 2020 – e
nosso foco em moda circular estão criando uma moda com impacto positivo sobre as
pessoas e o meio ambiente.

Fazer da moda sustentável o novo normal

Estamos convocando outras marcas de moda para se juntar à nossa jornada rumo a um
futuro no qual a moda circular se torne o padrão. Como setor, temos a oportunidade de
mudar do atual modelo “extrair, produzir e descartar” para uma abordagem circular em
que nada é desperdiçado na criação ou no descarte de roupas. A meta da C&A é de
encorajar a adoção dessas inovações em toda nossa rede de fornecimento, além de
oferecer inovações cradle to cradle em todo o setor para mudanças positivas de longo
alcance.

Nosso alicerce corporativo complementa nossa estratégia global de sustentabilidade para
criar uma indústria de vestuário justa e sustentável na qual todos - do agricultor ao
funcionário da fábrica - possam prosperar. Dessa e de outras formas, colaboramos com a
C&A Foundation para transformar a moda em uma força para o bem. As iniciativas da C&A
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Foundation atuam amplamente em toda a indústria de vestuário para criar mudanças
sistêmicas de impactos sociais e ambientais. Para mais informações, visite o site da C&A
Foundation ou leia o Relatório Anual de 2018 da C&A Foundation.

C&A Em resumo

Europa
Temos uma forte presença na Europa, com mais de 1.400 lojas em 18 países. Como
núcleo de nossa liderança em sustentabilidade, o trabalho da C&A Europa com nossos
produtos e com a rede de fornecimento é, em geral, adaptado para outras regiões. Como
parte do trabalho de sustentabilidade, nossa região na Europa lidera iniciativas para
promover a responsabilidade e a transparência na rede de fornecimento com a eliminação
de substâncias químicas prejudiciais, além do desenvolvimento de produtos mais
sustentáveis.
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Produtos Sustentáveis

Em agosto de 2018, a C&A Europa tornou-se a primeira varejista a introduzir o jeans com
a certificação Cradle to CradleTM[1] nível Gold na Europa. 
Leia mais
Na Europa, demos o ousado passo de nos comprometermos a obter 100% de nossas fibras
de celulose artificiais de fornecedores que têm práticas para impedir que produtos
florestais antigos ou ameaçados entrem em sua rede de fornecimento e, em 2018, 100%
dos fornecedores de fibras de celulose para a Europa foram considerados de baixo risco
para fibra controversa. 

Leia mais
Em 2018, a C&A Europa vendeu mais de 300.000 itens contendo poliéster reciclado e
95.000 peças contendo algodão reciclado.
Leia mais
Em 2018, colocamos no mercado mais de 1,1 milhão de itens com certificação
Responsible Down Standard na Europa.
Leia mais
Em 2018, continuamos nosso programa Saving Water, que apresenta acabamento sem
água para a produção de jeans, e comercializamos mais de 800.000 peças para a coleção
Masculina e Feminina.
Expandimos nosso programa de coleta de roupas usadas em lojas físicas para outros
países da Europa e lançamos um programa de coleta on-line na Alemanha. O programa
'we take it back' agora está disponível em 460 lojas C&A na Europa.
Leia mais
Todos os nossos produtos na Europa seguem livres de compostos perfluorados, e
eliminamos o cromo de nosso processo de curtimento de couro.

Rede de Fornecimento Sustentável

Tendo em vista que a maioria dos fornecedores da C&A Europa está sediada na Ásia, a
região estimula o nosso trabalho na direção do fornecimento responsável. A C&A Europa
trabalha com diversos parceiros para reforçar as práticas ambientais em nossa rede de
fornecimento.
Leia mais
Com três anos de fortalecimento do processo de due diligence em direitos humanos em
nossa rede de fornecimento - usando os Princípios Orientadores da ONU para Empresas e
Direitos Humanos para verificar se o nosso programa de Rede de Fornecimento
Sustentável é adequado ao Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias da
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C&A - a avaliação feita por terceiros indicou que o programa da C&A Europa está
funcionando de forma eficaz.
Leia mais
Continuamos trabalhando ativamente com a Ethical Trading Initiative, a Fair Labour
Association e outras marcas para apoiar a força de trabalho de refugiados sírios na
indústria de vestuário da Turquia, participando de iniciativas para ajudar no recrutamento,
conscientização e apoio à integração social.
Leia mais   
Estamos trabalhando em prol de nossa meta ambiciosa de eliminar os resíduos
descartados em aterros sanitários, desenvolvendo uma abordagem europeia unificada
para lidar com estoque não vendido e enfatizando a reutilização sempre que possível. Em
2018, reciclamos 15.403 toneladas de caixas de papelão e papel, além de 3.314 toneladas
de cabides e outros plásticos.
Leia mais

Vidas Sustentáveis

A C&A foi reconhecida como a marca de moda de varejo mais sustentável na Holanda e na
Alemanha em nossa quarta pesquisa anual feita com mais de 6.000 clientes. Nosso uso de
produtos Bio Cotton e outros materiais naturais e orgânicos continua sendo uma das
principais razões pelas quais a C&A é reconhecida como líder em sustentabilidade na
Europa.
Leia mais
Também realizamos uma pesquisa adicional em seis outros mercados europeus - Áustria,
Bélgica, República Tcheca, Polônia, Espanha e Suíça - para entender melhor as percepções
dos clientes acerca do nosso desempenho em sustentabilidade e quais problemas são
mais importantes para nossos clientes nesses mercados.
Leia mais
#WearTheChange, nosso primeiro programa global de comunicações de sustentabilidade
multicanal, lançado na Europa no início de 2018, em pontos de contato da marca em lojas
físicas, on-line e impressos. Desde então, a C&A Europa quase dobrou a taxa de reação
global em comparação com a nossa média, demonstrando bom envolvimento com os
consumidores.
Leia mais
Durante o ano de 2018, comunicamos os benefícios específicos de sustentabilidade de
nossos produtos por meio da #WearTheChange, incluindo itens com certificação Cradle to
Cradle TM nível Gold, algodão orgânico certificado, poliéster reciclado e couro sem cromo.
Leia mais
Em vários países europeus, 100% dos funcionários da C&A participaram da nossa nova
campanha Inspiring World, lançada em 2018. A C&A Europa apoiou 39 instituições e
organizações sociais com doações, totalizando € 760.000. 
Leia mais
Entre março e dezembro de 2018, o programa C&A Together financiou 142 iniciativas em
18 países europeus, doando € 2,9 milhões. 
Leia mais
Em 2018, a parceria entre C&A, C&A Foundation e Save the Children alcançou mais de 8
milhões de pessoas, das quais cerca de 4 milhões são crianças.
Leia mais
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A C&A Europa forneceu treinamento para o nosso programa de coleta de roupas 'we take
it back', atingindo todos os funcionários das 460 lojas que executam o programa, bem
como os funcionários da C&A Alemanha, apresentando-lhes a coleta on-line.
Leia mais
Quase 200 novos funcionários da C&A Europa participaram do programa de orientação
para novas contratações de 2018, que inclui uma introdução aos nossos compromissos e
ações de sustentabilidade.
Leia mais
[1] A Certificação Cradle to Cradle é uma marca licenciada exclusivamente pelo Cradle to
Cradle Products Innovation Institute.

Brasil
Desde 1976, a C&A Brasil desempenha um papel de liderança no mercado de varejo
brasileiro, incluindo as questões de sustentabilidade.  Operamos 278 lojas, 3 centros de
distribuição e uma sede em mais de 120 cidades em todo o país. Apresentamos relatórios
de sustentabilidade desde 2010 e fomos a primeira varejista de moda no país a publicar
relatórios de acordo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Além disso,
fomos a primeira empresa no Brasil a ter uma loja eco com certificação LEED para
construções sustentáveis e a primeira a divulgar sua lista de fornecedores. Monitoramos
nossa rede de fornecimento desde 2006 e contribuímos para a criação do Programa de
Qualificação de Fornecedores para o Varejo da ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo
Têxtil), cujo objetivo é assegurar condições de trabalho adequadas a trabalhadores
contratados por fornecedores e seus subcontratados.

Produtos Sustentáveis

Em 2018, trouxemos para o Brasil jeans com a certificação Cradle to Cradle TM nível Gold, o
primeiro varejista a fazê-lo. 
Leia mais
Embora uma grande quantidade de Better Cotton seja cultivada no Brasil, poucos
varejistas brasileiros compram e utilizam esse material em suas roupas, portanto,
atualmente, a maior parte dessa produção é exportada. Trabalhando com as maiores
empresas de fiação, aceleramos significativamente a adesão, aumentando o número de
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membros da BCI em nossa rede de fornecimento brasileira para mais de 60 empresas.
Leia mais
Nosso projeto-piloto de coleta de roupas usadas em lojas físicas mais que dobrou em
2018, expandindo de 31 para 80 lojas. A partir de 2019, o programa 'Movimento ReCiclo'
não é mais um piloto e está programado para se expandir para 130 lojas durante o ano.
Até o momento, nossas lojas no Brasil coletaram 15.332 peças de roupa, a maioria das
quais foi doada a uma organização local para reutilização.
Leia mais
Temos responsabilidade compartilhada pela devolução e descarte de celulares e baterias
que vendemos no Brasil. Em 2018, coletamos 49.472 baterias e 3.960 celulares em nossas
lojas.
Leia mais
A C&A Brasil recebeu o Prêmio Eco da AMCHAM pelos nossos produtos com certificação
Cradle to Cradle TM nível Gold e pelo programa de coleta de roupas e eletrônicos usados
em lojas físicas.
Leia mais

Rede de Fornecimento Sustentável

A C&A Brasil possui um programa de auditoria desde 2006. Atualmente, continuamos
trabalhando para assegurar que nossos fornecedores e todos os subcontratados
autorizados cumpram as normas sociais e ambientais do nosso Código de Conduta Global,
que, em alguns casos, é mais restritivo que as exigências legais locais.
Leia mais
O programa de Rede de Fornecimento Sustentável da C&A Brasil no país melhorou
substancialmente desde 2017, refletindo um forte modelo de governança, e contém vários
elementos que estabelecem uma referência no país. Durante o ano, treinamos
fornecedores em requisitos de saúde e segurança, segurança contra incêndios,
remuneração, governança e outros assuntos.
Leia mais
Fomos os primeiros varejistas brasileiros a envolver fornecedores em questões de
segurança química e lançamos nossa abordagem de Gestão Sustentável de Substâncias
Químicas na região, trabalhando com fornecedores para auxiliar em sua compreensão e
conformidade.
Leia mais
A C&A Brasil foi classificada com a melhor pontuação em 2018 no Índice de Transparência
da Moda no Brasil, que analisou 20 marcas de moda.
Leia mais
Em 2018, 60 lojas da C&A foram reformadas no Brasil, gerando um total de 943 toneladas
de resíduos de construção, dos quais 53% foram destinados à reciclagem, como parte de
nossos esforços para reduzir os impactos ambientais de inaugurações e reformas de lojas.
Leia mais
Em 2018, reciclamos 391 toneladas de caixas de papelão e papel na região, além de 62
toneladas de cabides e outros plásticos.
Leia mais
Em 2018, o Instituto C&A (como a C&A Foundation é conhecida no Brasil) colaborou com a
parceira local da organização, a organização não-governamental Missão Paz, que ajuda a
promover os direitos e o empoderamento dos trabalhadores imigrantes. Durante o ano, a
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organização ajudou 703 trabalhadores imigrantes da rede de fornecimento de moda e
apoiou 9 pessoas resgatadas do trabalho escravo.
Leia mais
O Instituto C&A fez uma parceria com o Centro de Apoio e Pastoral do Migrante para
ajudar 3.712 imigrantes a se registrarem como residentes brasileiros, e fez 906 visitas a
fábricas e casas para tratar do bem-estar social e das condições de trabalho.
Leia mais

Vidas Sustentáveis

Mais uma vez, a C&A foi reconhecida como a marca de moda de varejo mais sustentável
no Brasil em nossa quarta pesquisa anual com mais de 6.000 clientes. 
Leia mais
Continuamos o envolvimento de clientes e funcionários em nossa jornada de
sustentabilidade com a #VistaAMudança (versão brasileira de #WearTheChange), nossa
plataforma global de comunicação de sustentabilidade multicanal. Abordagens e eventos
localizados obtiveram quase 118 milhões de impactos, mais de 12 milhões de
participações ativas e numerosos artigos e posts na mídia.
Leia mais
Dois eventos C&A Fashion Futures em 2018, com a participação de centenas de pessoas,
impulsionaram a conscientização e o envolvimento dos consumidores na jornada rumo a
uma moda mais sustentável.
Leia mais
Em 2018, a C&A Brasil aumentou a conscientização sobre a igualdade e a diversidade por
meio da Semana da Diversidade; a Coleção Pride; ações para o Dia Internacional da
Mulher; e feiras de recrutamento para minorias, pessoas transexuais e imigrantes.
Leia mais
Na pesquisa de funcionários de 2018, 92% dos funcionários da C&A no Brasil nos disseram
que se sentem orgulhosos da contribuição da C&A na comunidade, sociedade e meio
ambiente. 
Leia mais
Mais de 10.000 funcionários da C&A Brasil participaram do primeiro ano da campanha O
Mundo que te Inspira, com doações beneficiando duas ONGs brasileiras.
Leia mais
O programa de voluntariado do Instituto C&A na sede da C&A Brasil incluiu 137
funcionários voluntários em 10 eventos, mais do que no ano anterior, e em todo o país,
1.541 funcionários da C&A participam como voluntários.
Leia mais

México
Temos 76 lojas em 40 cidades no México. Estamos trabalhando para ampliar a compra de
algodão mais sustentável, melhorar o desempenho de fornecedores, reduzir nossos
impactos ambientais e envolver e inspirar funcionários e clientes nas questões de
sustentabilidade.
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Produtos Sustentáveis

A C&A México começou a oferecer jeans e camisetas com a certificação Cradle to Cradle TM

no início de 2019.
Leia mais
A C&A México acelerou a aquisição de algodão Better Cotton ao disponibilizar treinamento
para fornecedores e equipes internas em 2018, além de ter incentivado os fabricantes de
tecidos no México a se tornarem membros da BCI.
Leia mais
Um projeto-piloto de economia de água no México está em andamento para produtos
jeans das coleções Masculina, Feminina e Infantil.
Leia mais
Lançaremos um programa-piloto de coleta de roupas usadas em 10 lojas da C&A México
em 2019.
Leia mais

Rede de Fornecimento Sustentável

Mais de 60% dos fornecedores da C&A México estão sediados no país, e nós
compartilhamos os outros com a C&A Europa. Em 2018, continuamos trabalhando com
unidades de produção domésticas para avançar as diretrizes e o processo de auditoria do
programa global Sustainable Supply Chain, em linha com o Código de Conduta para o
Fornecimento de Mercadorias da C&A.
Leia mais
Em 2018, apenas 15% dos funcionários da rede de fornecimento trabalhavam em fábricas
com classificação D e E, uma melhoria de 22 pontos percentuais desde 2017. As equipes
que trabalham com a rede de fornecimento doméstica no México concentraram-se no
desenvolvimento de capacitação e know-how técnico em todas as unidades de produção.
Leia mais
Somos uma das únicas marcas internacionais a implementar uma abordagem de Gestão
Sustentável de Substâncias Químicas no México e lançamos nosso programa global na
região, trabalhando com fornecedores para auxiliar na compreensão e na conformidade.
Leia mais
Em 2018, reciclamos 430 toneladas de caixas de papelão e papel, além de 30 toneladas
de cabides e outros plásticos, e a C&A México começou a trabalhar com nossas outras três
regiões para determinar a viabilidade da maior consistência no manuseio de nossos
estoques não vendidos, contribuindo para o nosso objetivo global de resíduos zero.
Leia mais
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Vidas Sustentáveis

#WearTheChange, nossa plataforma de comunicação de sustentabilidade multicanal, foi
introduzida no México em 2018, com o lançamento completo no  Dia da Terra de 2019.
Leia mais
Durante o lançamento da campanha #WearTheChange no México, todos os funcionários
receberam camisetas de algodão orgânico para promover ainda mais o orgulho
#WearTheChange. A sustentabilidade também foi um tema importante durante a reunião
de funcionários do final do ano, conhecida como Encuentro Nacional.
Leia mais
Na pesquisa de funcionários de 2018, que incluiu 1.079 funcionários - o maior número de
todos os tempos no México - 90% dos funcionários da C&A México nos disseram que se
sentem orgulhosos da contribuição da C&A na comunidade, sociedade e meio ambiente. 
Leia mais
No final de 2018, a C&A México forneceu treinamento aos funcionários para atualizar o
entendimento do Código de Conduta e incluiu o treinamento do Código de Ética para todos
os novos funcionários durante a integração.
Leia mais
Todos os 230 funcionários da sede se voluntariaram para oferecer kits de emergência para
pessoas afetadas por desastres naturais. Juntamente com a Save the Children, a C&A
entregou 4.000 kits contendo itens de primeiros socorros e produtos de higiene pessoal.
Leia mais
Mais de 175.187 peças com um valor comercial de aproximadamente US$ 15 milhões
(quase € 700.000) foram doadas para financiar projetos sociais, beneficiando famílias nas
comunidades onde a C&A opera.
Leia mais

China
A C&A China, que iniciou suas operações em 2007, possui 70 lojas em 23 cidades,
incluindo uma loja independente dedicada a produtos infantis. A compra pela internet está
crescendo rapidamente na China. A C&A China lançou a sua plataforma on-line em março
de 2014 com bons resultados. A receita de vendas quadriplicou após somente três anos. O
e-commerce representa 15% de nosso negócio de varejo na China, atingindo um recorde
de 300.000 visitantes em nosso canal on-line todos os dias.
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Produtos Sustentáveis

Somente uma pequena parcela do algodão produzido na China é orgânico. Em trabalho
conjunto com a C&A Foundation e a CottonConnect, temos conduzido um projeto-piloto na
província de Shandong para ajudar fazendeiros a fazer a transição do algodão
convencional para o algodão orgânico. Em 2018, expandimos o projeto para um total de
300 agricultores (de 105 em 2017) e adquirimos 90 toneladas de algodão de transição
para produzir 144.000 camisetas e 80,4 mil peças jeans.
Leia mais
Na China, tomamos a decisão ousada de nos comprometermos a obter 100% de nossas
fibras de celulose artificiais de fornecedores que têm práticas para impedir que produtos
florestais antigos ou ameaçados entrem em sua rede de fornecimento. 
Leia mais
Em 2018, 100% dos fornecedores de fibra de celulose artificiais para a China foram
considerados de baixo risco para fibra controversa. Isso está de acordo com o nosso
compromisso de obter fibras de celulose artificiais de fornecedores que tenham práticas
para impedir que produtos florestais nativos ou ameaçados entrem em sua rede de
fornecimento.
Leia mais
Na China, trouxemos ao mercado mais de 157.000 peças com certificação Responsible
Down Standard, que representaram 100% de todos os itens vendidos pela C&A na China.
Leia mais

Rede de Fornecimento Sustentável

Compartilhamos com a C&A Europa 45% dos fornecedores com os quais trabalhamos na
C&A China. Desses, 15 fornecem 60% dos nossos produtos na China. Em 2018,
continuamos trabalhando para elevar as normas em todos os nossos fornecedores.
Leia mais
Embora a maioria dos nossos impactos climáticos se origine na rede de fornecimento da
C&A, também estamos trabalhando para ter eficiência energética em nossas lojas de
varejo. Uma iniciativa de substituição de iluminação LED feita em 2017-2018 em uma
grande loja em Shanghai deverá gerar uma economia anual de energia de 50% na loja e
poderia ser replicada em outras lojas da C&A, tanto na China como em outros lugares.
Leia mais
A C&A China começou a trabalhar com nossas outras três regiões para determinar a
viabilidade de uma maior consistência no tratamento de nossos estoques não vendidos,
contribuindo para nossa meta global de resíduos zero. Além disso, em 2018, reciclamos
133 toneladas de caixas de papelão e papel.
Leia mais

Vidas Sustentáveis

A partir de abril de 2018, fortalecemos o envolvimento do cliente em nossa jornada de
sustentabilidade com a #WearTheChange, nossa plataforma global de comunicação de
sustentabilidade multicanal. A implementação incluiu uma série de abordagens criativas e
localizadas para a China.
Leia mais
A C&A lançou uma competição de design gráfico com mensagens de sustentabilidade em
camisetas e bolsas de lona, resultando em mais de 2.500 desenhos enviados pelos
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participantes, e estendeu o compromisso #WearTheChange com cadernos coloridos feitos
de tintas e papéis sustentáveis e apresentando as mesmas estampas que as camisetas e
bolsas.
Leia mais
Durante o ano, registramos inúmeras visualizações de artigos do WeChat com
#WearTheChange, mais que o dobro da média de artigos da C&A, incluindo 515.000
visualizações de influenciadores importantes.
Leia mais
Na pesquisa de funcionários de 2018, 93% dos funcionários na China nos disseram que se
sentem orgulhosos da contribuição da C&A na comunidade, sociedade e meio ambiente,
um aumento de 6 pontos percentuais em relação à pesquisa de 2017. 
Leia mais
A C&A China conduziu o e-learning do Código de Ética de Funcionários, e 100% dos novos
funcionários concluíram o treinamento e teste on-line, além de 98% da equipe da sede e
100% dos funcionários da loja.
Leia mais
Além disso, 77 funcionários da C&A China completaram as sessões de treinamento de
sustentabilidade on-line e presencial em 2018.
Leia mais
Em toda a região, 97% dos funcionários da C&A de lojas de varejo e da matriz
participaram do primeiro ano da campanha O Mundo que te Inspira, gerando € 41.160 em
doações para duas organizações que apoiam o sustento e o empoderamento das
mulheres.
Leia mais

Nossos valores
Confie em nós para fazer a coisa certa
Com 178 anos de história, os nossos valores são uma base importante de como fazemos
negócios todos os dias com nossos colegas, clientes e fornecedores.

Nossos valores estão incorporados nos cinco princípios a seguir:

Paixão pelo nosso cliente – Estamos comprometidos em ajudá-los a estar bem e se sentir
bem.
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Responsabilidade com confiança – Respeitamos a confiança que nossos clientes
depositam em nós de que fazemos a coisa certa
Entregando resultados juntos – Colaboramos globalmente com toda nossa empresa e com
os stakeholders em toda a indústria de vestuário.
Integridade – Atuamos com os mais altos níveis de ética e integridade.
Compromisso contínuo – Nunca deixamos de procurar formas de melhorar.

Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias

Como administramos o desempenho e a liderança em nossa rede de
fornecimento

Sustentabilidade é algo que fazemos juntos, todos os dias. É importante que nossos
funcionários, parceiros e fornecedores compartilhem nossos valores. Em 2015,
atualizamos nosso Código de Conduta Global para o Fornecimento de Mercadorias e o
implementamos em toda a nossa rede de fornecimento. 

Leia mais sobre como classificamos nossos fornecedores

O código fornece um conjunto padrão de expectativas para fornecedores com relação ao
atendimento legal, práticas de trabalho e desempenho ambiental, apoiado por um amplo
conjunto de diretrizes. O código em si foca na conformidade, mas a nossa abordagem vai
além: realizamos capacitação entre os nossos principais fornecedores para que eles
possam trabalhar de forma proativa em questões importantes. Nosso Programa de
Monitoramento Participativo inclui forte atuação na capacitação e sistemas de gestão para
estimular a nossa abordagem para além da auditoria. Esse programa conta com o suporte
dos programas de construção de capacitação entre os funcionários, oferecendo-lhes o
suporte de que precisam para relatar e atuar sobre os principais problemas que os
afetam. 

Revisamos também o nosso programa de auditoria, e a nossa equipe é capaz de auditar
100% das unidades de produção de nossos fornecedores, no mínimo, uma vez por ano,
conduzindo aproximadamente 3.000 auditorias por ano. Eles também trabalham em
estreito relacionamento com fornecedores para melhorar o desempenho e liderança deles
ao longo do tempo.

Código de Ética de Funcionários

Adesão a altos padrões

Nosso Código de Ética de Funcionários cria um único conjunto de exigências de como os
funcionários devem agir. Os nossos líderes são responsáveis por criar um ambiente de
trabalho que incentive a conduta adequada e devem liderar pelo exemplo em
comportamento ético. Funcionários são incentivados a denunciar comportamentos não
alinhados aos nossos valores em nosso Fairness Channel on-line e por meio do WeChat na
China – os portais disponíveis para que tanto funcionários quanto fornecedores
conscientizem a administração da C&A sobre violações.

Leia mais sobre o envolvimento de funcionários

http://sustainability.c-and-a.comhttps://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/materialimpacts/C_A_Code_of_Conduct_2015_-_English.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/ethics.pdf
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/index.html
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/


Leia mais sobre igualdade e diversidade

 

Outras considerações importantes

Marketing responsável

Queremos criar produtos de que todos possam gostar, independentemente da idade ou
tamanho, e reconhecemos a necessidade de refletir isso em nossas campanhas
publicitárias. Quando desenvolvermos novas campanhas de publicidade, continuaremos a
evitar conteúdo que possa ser visto como discriminatório, difamatório ou ofensivo.

Respeito aos direitos humanos

A C&A respeita os direitos humanos de todos com quem trabalhamos. O nosso Código de
Conduta para o Fornecimento de Mercadorias e o nosso Código de Ética de Funcionários
são orientados pela melhor prática em direitos humanos, incluindo os Princípios
Orientadores da ONU para Empresas e Direitos Humanos e os princípios da Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Por exemplo, a nossa abordagem em relação a
trabalhadores menores de idade estabelece uma norma que é mais elevada que a
legislação nacional e do que as normas de diversas marcas líderes.

Realizamos uma análise de gaps sobre direitos humanos e uma due diligence completa de
nossas práticas de aquisições e compras para verificar como isso pode afetar os membros
de nossa rede de fornecimento.

Promoção da justiça e da transparência

Trabalhamos de forma justa e transparente e esperamos a mesma abordagem de nossa
rede de fornecimento. Há 10 anos, o nosso canal de denúncias, que chamamos de
Fairness Channel, têm nos permitido lidar com quaisquer problemas que surgem com
relação a situações em nossos escritórios, lojas ou rede de fornecimento. Em 2015,
atualizamos nosso Fairness Channel para adaptar nossos mais rigorosos Código de
Conduta para Fornecimento de Mercadorias e Código de Ética de Funcionários. 

Para garantir que os trabalhadores nas fábricas de nossos fornecedores compreendam
nossos requisitos, exigimos que nossos fornecedores treinem todos os funcionários e que
divulguem, enfaticamente, nosso Código de Conduta e as informações de contato de
nosso Fairness Channel (no Brasil conhecido como Canal Aberto) nos idiomas locais.

As nossas lojas exibem claramente os nomes dos contatos da C&A, que podem ser
contatados com relação a reclamações e dúvidas. Lidamos com quaisquer problemas de
forma rápida, procurando as melhores soluções para todas as partes.
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