
Vidas Sustentáveis
Sustentabilidade é algo que fazemos juntos,
todos os dias
A C&A é uma empresa global de varejo de moda que influencia a vida de
aproximadamente 51 mil funcionários, mais de 1 milhão de trabalhadores do setor de
vestuário e mais de 100 milhões de visitantes em nossas lojas por ano. O que fazemos - e
a forma como o fazemos - tem um impacto significativo em muitos grupos diferentes de
pessoas. Nosso foco é o fortalecimento das comunidades, a promoção de ações positivas e
a nossa retribuição às comunidades locais.

Buscamos empoderar nossos funcionários para que eles sejam embaixadores da
sustentabilidade em nossos escritórios e lojas, o que permite aos nossos clientes
empreender ações mais sustentáveis. Nosso foco específico em Mulheres que Inspiram
(nossa emblemática campanha de engajamento de funcionários) reconheceu as mulheres
como a força motriz por trás da indústria de vestuário e da nossa marca: 80% dos nossos
funcionários são mulheres e aproximadamente a mesma porcentagem se aplica aos
trabalhadores em nossa rede de fornecimento e aos clientes que compram conosco.
Continuamos profundamente comprometidos em empoderar as mulheres em nossa rede
de fornecimento e entre nossos clientes.

Em 2018, nossa bem-sucedida iniciativa Mulheres que Inspiram deu lugar à campanha O
Mundo que te Inspira, uma nova campanha global que estimula nossos funcionários a
compartilhar suas visões de um mundo melhor e os inclui na defesa de nossas metas de
sustentabilidade para 2020. Durante o ano, 65% de todos os funcionários participaram da
campanha O Mundo que te Inspira, uma prova de seu compromisso com a moda com
impacto positivo.

Nossa ambição

Tornar a sustentabilidade o novo normal

Queremos que nossos clientes se sintam bem comprando na C&A e que nossos
funcionários sintam orgulho de nossa contribuição para a comunidade, sociedade e meio
ambiente. Nosso objetivo é que a C&A seja reconhecida como a marca de varejo de moda



mais sustentável em nossas regiões: algo de que nos orgulhamos de termos alcançado no
Brasil pelo terceiro ano consecutivo e na Holanda pelo quarto ano consecutivo. Também
alcançamos esse reconhecimento na Alemanha em 2018.

Nosso objetivo é que a C&A seja reconhecida como a marca de varejo de moda mais
sustentável em todas as nossas regiões. Em 2018, fomos novamente reconhecidos como a
marca de varejo de moda mais sustentável no Brasil, na Holanda e na Alemanha. A
pesquisa de 2018 também mostrou que nosso uso de 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.

Criar moda com impacto positivo não termina com nossos funcionários e clientes.
Estende-se às comunidades onde também vivem colegas, clientes e trabalhadores do
setor de vestuário da C&A. Promoveremos uma vida mais sustentável nessas
comunidades através de ambientes de trabalho seguros, justos, resilientes e inspiradores,
onde todos se sintam conectados e capazes de agir.

Conscientizando clientes

Nossos clientes não devem ter de escolher entre ter boa aparência, sentir-se bem e fazer
o bem. Eles merecem uma ótima moda que também seja boa para as pessoas que fazem
suas roupas e para o meio ambiente. Nenhuma decisão ou escolha deve ser necessária e
não deve haver nenhum custo adicional para o cliente ou para as pessoas que fazem suas
roupas. 

Engajando funcionários

Os funcionários da C&A são fundamentais para o sucesso do negócio e para a maneira
como preparamos nossos clientes para contribuir com boas causas e entender mais sobre
sustentabilidade. Queremos que cada funcionário se sinta engajado e apoiado, orgulhe-se
do seu trabalho, acredite nos valores da empresa e tenha entusiasmo pelo engajamento
de nossos clientes. No futuro, esperamos que todos os funcionários sejam capazes de
impulsionar a sustentabilidade, seja pelo abastecimento e compras ou pela conexão com
os clientes em nossas lojas.

Fortalecendo comunidades

Muitas de nossas operações ocorrem em áreas que enfrentam graves desafios ambientais
e sociais. Nosso objetivo é fazer com que as comunidades em que vivemos e que nos
abastecem sejam fortes e resilientes, de forma a dar apoio aos muitos trabalhadores que
criam nossos produtos. Para isso, acreditamos que o envolvimento com organizações e
comunidades locais é a maneira mais eficaz de criar mudanças positivas e de longo
alcance, e retribuir é uma das coisas mais valiosas que podemos fazer.

Nossas metas para 2020 em vidas sustentáveis



Engajar funcionários:

Aumentar continuamente os índices de engajamento dos
funcionários crianda uma cultura de sustentabilidade entre os
funcionários.
Estabelecer e alcançar metas chave em nosso plano de ação dos Princípios de
Empoderamento das Mulheres.

Apoiar nossos clientes a agirem de forma mais sustentável:
Trabalharemos para garantir que a C&A seja reconhecida como a marca de varejo de
moda mais sustentável.

Nosso desempenho em 2018

Envolvendo clientes na moda sustentável

Ao longo de 2018, aproveitamos a campanha #WearTheChange para nos comunicarmos
com nossos clientes e engajá-los na jornada para tornar a moda sustentável o novo
normal. Em dois mercados, Brasil e China, a campanha #WearTheChange foi localizada e
traduzida para uso em campanhas de divulgação multifacetadas em lojas físicas, on-line e
por meio de eventos criativos voltados para o consumidor, além de comunicações internas
para inspirar o envolvimento da nossa equipe e garantir que nossos funcionários tenham
as informações necessárias para serem embaixadores da sustentabilidade.

Engajando nossos funcionários em sustentabilidade

Durante 2018, evoluímos nossa bem-sucedida campanha de três anos Mulheres que
Inspiram para a campanha O Mundo que te Inspira, que se alinha ainda mais de perto à
nossa estratégia de sustentabilidade para 2020, de criar produtos sustentáveis, uma rede
de fornecimento sustentável e vidas sustentáveis. A nova campanha foi lançada em
meados de 2018 em parceria com a C&A Foundation.

O primeiro ano de O Mundo que te Inspira envolveu nossos funcionários em todas as
quatro regiões. Mais de 32.600 funcionários, representando 21 países, participaram,
fornecendo ideias sobre os tópicos mais importantes para eles, como paz, igualdade e
justiça. Eles também selecionaram 45 instituições sociais para compartilhar € 1 milhão em
doações da C&A Foundation, beneficiando mais de 250.000 pessoas.

Em 2018, novamente fizemos uma pesquisa com os funcionários sobre o que a C&A está
fazendo em relação à sustentabilidade e como os funcionários podem contribuir. Os
resultados foram positivos, preparando o caminho para a promoção de mais embaixadores
de sustentabilidade entre nossos funcionários globais.



Avançando os Princípios de Empoderamento das Mulheres

Desde que anunciamos que a C&A aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulheres
das Nações Unidas em 2018, a sede da C&A e as nossas quatro regiões desenvolveram
planos de ação específicos a cada mercado para impulsionar o progresso na
implementação dos princípios, de acordo com um conjunto de 12 questões que
desenvolvemos para cada princípio.

Renovando nossa parceria com a Save the Children através da C&A Foundation

Em 2018, renovamos nossa parceria com a Save the Children por mais três anos e mais €
10 milhões. Também trabalhamos em conjunto com a Save the Children e a C&A
Foundation para aprender com nossas experiências anteriores e projetar a próxima fase
de nossa parceria, com o intuito de melhorar sua eficácia e aplicar essas lições ao
fortalecimento da maneira da C&A de trabalhar com outras ONGs em parcerias exclusivas.

Código de Ética de Funcionários

Nosso Código de Ética de Funcionários serve como o padrão que orienta o comportamento
e estabelece o que esperamos na C&A. Continuamos a implementá-lo globalmente em
2018 e 2019, com as regiões determinando a maneira mais eficaz de implementar e
envolver os funcionários no Código. Por exemplo, no final de 2018, a C&A México forneceu
treinamento aos funcionários para atualizar as informações e incluiu treinamento no
Código de Ética para todos os novos funcionários durante a sua integração.

No Brasil, nossos funcionários conhecem o Código de Ética quando ingressam na empresa
por meio de nosso processo de admissão de novos funcionários. A C&A Brasil também
possui um programa de e-learning sobre o Código de Ética em nossa plataforma interna
de treinamento, a Academia da Moda. O curso, que está sendo atualizado para 2019,
incluirá minitreinamentos focados nos principais tópicos que representam maior risco e
reforçará ainda mais os valores da C&A para os funcionários. 

Ainda em 2018, a C&A Brasil aprimorou a estrutura do Comitê de Ética e Conduta através
do departamento de Gestão de Ética, criado em abril de 2018 para orientar a adesão aos
valores e princípios da empresa, além de gerenciar o Canal Aberto e responder às
possíveis violações do Código. Durante o ano, o Comitê de Ética também realizou 11
sessões de treinamento em plataforma Webex com funcionários de lojas sobre vários
tópicos do Código de Ética, enquanto uma campanha de ética mais ampla fazia a
comunicação com os funcionários sobre o Código.

No México, o treinamento de atualização no Código de Ética foi fornecido aos funcionários
atuais no final de 2018. Além disso, todos os novos funcionários recebem treinamento
sobre o Código de Ética como parte de sua integração.

A C&A China realizou e-learning no Código de Ética para funcionários novos e existentes.
Todos os novos funcionários concluíram o treinamento e teste on-line, além de 98% dos
funcionários da sede e 100% dos funcionários das lojas.

Leia mais sobre nossos valores e ética

Leia mais sobre como governamos a sustentabilidade

O Mundo que te Inspira

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/ethics.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/sobre-a-ca/nossos-valores/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/nossa-estrategia/governanca-de-sustentabilidade/


2017 foi o terceiro e último ano de nossa campanha Mulheres que Inspiram, que ajudou a
levantar fundos para 70 organizações que trabalham para capacitar dezenas de milhares
de mulheres em todo o mundo. A campanha Mulheres que Inspiram também alcançou
taxas de participação de funcionários de até 47%, bem acima dos programas típicos de
engajamento da empresa. Em 2018, a campanha evoluiu para O Mundo que te Inspira,
que tem um escopo mais amplo e se alinha mais de perto com nossa estrutura de
sustentabilidade.

Cuidadosamente projetada com a participação dos próprios funcionários, a campanha O
Mundo que te Inspira está empenhada em ajudar os funcionários da C&A a se sentirem
orgulhosos de nossa empresa e de seus valores e esforços para tornar o mundo um lugar
melhor e mais sustentável. Com o tempo, a campanha O Mundo que te Inspira terá duplo
impacto:

Colaboradores da C&A mais engajados, que valorizam a sustentabilidade
Angariação de fundos para instituições sociais que trabalham para causar um impacto
ambiental duradouro e comunidades fortalecidas

Durante o ano, 65% de todos os funcionários participaram da campanha, 18% a mais do
que a participação obtida na campanha de 2017. Assim, as doações para instituições e
organizações sociais aumentaram significativamente, de € 573.940 em 2017 para €
1.001.150 em 2018.

Apoiando famílias e comunidades

Renovamos por mais três anos a nossa parceria humanitária global – que já dura três anos
- com a Save the Children e a C&A Foundation. Só em 2018, com o apoio da C&A
Foundation e da C&A, a Save the Children conseguiu alcançar mais de 8 milhões de
pessoas, das quais cerca de 4 milhões são crianças. Um financiamento anual significativo
de € 3,36 milhões da C&A Foundation para a Save the Children para os próximos 3 anos -
de 2018 a 2020 - contribuirá para ampliar o escopo da parceria.

Nesta próxima fase, as três organizações aprofundarão seu compromisso com as
atividades de assistência a desastres e recuperação (DRR) e de assistência humanitária,
nas quais os Child Friendly Spaces (Espaços Amigáveis para Crianças) são um elemento
crucial. Esses ambientes protegidos são estabelecidos em comunidades afetadas por
desastres e crises e dão às crianças a oportunidade de brincar, fazer amigos, aprender e
se expressar, ajudando-as a se curarem do sofrimento físico e mental que muitas
experimentaram.

A C&A também está envolvendo funcionários e clientes no apoio à parceria, agregando
recursos para contribuir ainda mais para a segurança, a justiça e o conforto para crianças
e famílias.

Entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2019, a C&A Europa e a C&A México arrecadaram um
total de € 1.333.141 para a Save the Children por meio de marketing relacionado às
causas, apelos emergenciais e outras iniciativas.

Leia mais

Todo estilo de vida sustentável é diferente

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/retribuicao-e-voluntariado/


Somos uma empresa global de varejo de moda formada por quatro regiões, abrangendo
diferentes culturas, pessoas e sociedades. Acreditamos que o engajamento profundo com
questões locais é a forma mais eficaz de normalizar os comportamentos sustentáveis em
nossas diferentes regiões. Isso quer dizer que orientamos o “porquê” e o “o quê” por meio
da nossa plataforma global de sustentabilidade para 2020 e permitimos que as regiões
entreguem o “como” de forma que faça sentido para elas localmente. 

Próximos passos

Com base no sucesso do lançamento da campanha O Mundo que te Inspira de 2018, nosso
plano de envolvimento de funcionários, de cinco anos, inclui a identificação de mais
embaixadores de sustentabilidade, oferecendo-lhes funções de capacitação para nos
ajudar a gerar mais dinamismo entre os funcionários, criando mais oportunidades para
que eles adotem iniciativas de sustentabilidade e, então, submetam suas ideias para
desenvolver a próxima iteração de nossa estratégia de engajamento de sustentabilidade.

 

Engajando funcionários
Criando propósito por meio de
sustentabilidade
Acreditamos que funcionários motivados e engajados são a chave do sucesso da C&A. São
os funcionários em nossas lojas que criam relacionamentos especiais com os nossos
clientes. Precisamos entender o que faz com que os funcionários se sintam valorizados e
motivados para que possam desempenhar o seu papel na criação de grandes experiências
para os clientes, engajando-os nas questões que os motivam. 

Muitos funcionários - especialmente os das gerações mais jovens - querem sentir um
senso de propósito em seu trabalho. Além disso, nossa pesquisa com clientes em 2018
mostra que, globalmente, ‘tratar bem os funcionários’ é um ponto positivo na reputação
para a C&A e que nosso desempenho nessa área é percebido como forte. Em 2018,
continuamos focados no engajamento dos funcionários como uma alavanca fundamental
para a sustentabilidade na C&A e além.

Nosso desempenho em 2018



Dar continuadade à implmentação do Código de Ética dos Fuctionários da C&A nas regiões
em que atuamos.

Solicitar aos funcionários que avaliem a C&A quanto à nossa contribuição para a
comunidade, a sociedade e o meio ambiente, por meio da pesquisa de engajamento de
funcionários.

Engajar funcionários ao redor do mundo por meio da campanha O Mundo que te Inspira.

Nosso desempenho em 2018

O engajamento dos funcionários permanece elevado

O envolvimento dos funcionários em sustentabilidade assume muitas formas em nossas
quatro regiões, mas geralmente inclui informações, treinamento ou oportunidades de
envolvimento direto. O primeiro passo, é claro, é ouvi-los.

Em 2018, nossa pesquisa de engajamento de funcionários foi estendida a 1.079
funcionários da C&A México, nossa maior amostra até o momento na região. Na sede da
C&A México, o envolvimento dos funcionários permaneceu alto, e 90% dos funcionários
disseram que se sentiam orgulhosos da contribuição da C&A para a comunidade, a
sociedade e o meio ambiente.
No Brasil, realizamos uma pesquisa completa com funcionários de nosso escritório e
centros de distribuição e uma pesquisa de pulso para os funcionários das lojas durante
agosto e setembro de 2018. Um total de 5.278 funcionários foram convidados a participar
e 5.042, ou 96%, participaram - uma taxa de resposta extremamente alta. Os funcionários
relataram um índice de 90% de favorabilidade na questão relacionada ao entendimento
de como as práticas e ações de sustentabilidade da C&A estão relacionadas ao trabalho
de nossos funcionários. Além disso, as respostas dos funcionários contabilizaram 92% de
favorabilidade em seu orgulho pela contribuição da C&A para as comunidades, a
sociedade e o meio ambiente.
Na China, a pesquisa de engajamento de colaboradores de 2018 também incluiu duas
questões sobre sustentabilidade, alinhadas com as perguntas feitas no Brasil. 86% dos
funcionários concordaram fortemente que entendiam como as práticas de
sustentabilidade estão relacionadas ao seu trabalho. Mais de 93% se sentiram orgulhosos
da contribuição da C&A para as comunidades, a sociedade e o meio ambiente.

Resultados inspiradores do primeiro ano da campanha O Mundo que te Inspira

Em 2018, lançamos nossa campanha O Mundo que te Inspira, incentivando os funcionários
a compartilhar suas opiniões e histórias de um mundo melhor e estabelecendo uma
parceria com a C&A Foundation para doar mais de € 1 milhão a instituições e organizações
sociais escolhidas pelos funcionários. O objetivo dessa campanha é capacitar os
funcionários da C&A para apoiar as metas de sustentabilidade para 2020, engajando-os,



ao longo de três anos, em campanhas alinhadas com Vidas Sustentáveis, Produtos
Sustentáveis e Rede de Fornecimento Sustentável. Durante o primeiro ano, a campanha
envolveu:

65% dos funcionários da C&A ao redor do mundo
21 países e seis centros de abastecimento
45 instituições e organizações sociais, que compartilharam € 1 milhão de doações
coletivas da C&A Foundation, beneficiando mais de 250.000 pessoas

Embora nossa campanha Mulheres que Inspiram, que foi bem-sucedida ao longo de seus
vários anos, tenha evoluído, continuamos comprometidos em melhorar a situação das
mulheres em todo o mundo: em nossa própria empresa, em nossa rede de fornecimento e
em comunidades ao redor do mundo. As mulheres são a força por trás da indústria de
vestuário e da nossa marca. Assim como a maioria dos nossos clientes e funcionários são
mulheres, a maioria das pessoas que faz nossas roupas também é. No entanto, em todo o
mundo, as mulheres têm menos acesso à educação, ganham menos dinheiro e correm
mais risco de violência. Mas não precisa ser assim. Quando as mulheres são educadas,
saudáveis e economicamente empoderadas, as famílias e as comunidades podem
prosperar. Por meio de parcerias com a C&A Foundation e outros, bem como programas
diligentes para garantir locais de trabalho seguros e justos em toda a nossa rede de
fornecimento, estamos trabalhando para fortalecer e empoderar as mulheres em toda a
indústria de vestuário.

Com quem estamos trabalhando

C&A Foundation

 

Envolvendo funcionários para tornar a sustentabilidade a norma

Queremos empoderar e incentivar os funcionários a incorporarem práticas sustentáveis às
suas funções do dia a dia. Acreditamos que trazer à tona o melhor de todos nós contribui
para que juntos possamos trazer à tona o melhor de nossos clientes, suas famílias e suas
comunidades locais. Queremos aproveitar ao máximo essa oportunidade, engajando ainda
mais os nossos funcionários por meio de nossas iniciativas de sustentabilidade, retribuindo
e ajudando no fortalecimento das comunidades com o nosso trabalho.

Brasil: engajando funcionários na campanha #VistaAMudança

Certificar-se de que os funcionários das lojas estão familiarizados e animados com a
#VistaAMudança os posiciona para serem embaixadores da sustentabilidade perante
nossos clientes. No Brasil, uma campanha multifacetada de engajamento de funcionários
introduziu-os à campanha e manteve o ímpeto ao longo de 2018. As atividades incluíram:

Lançamento da campanha #VistaAMudança simultaneamente à uma coleção de produtos
com a certificação Cradle to CradleTM.

http://www.candafoundation.org/
http://www.candafoundation.org/


Presentear cada funcionário com uma camiseta #VistaAMudança - mais de 15.000
camisetas no total - incentivando-os a postar nas redes sociais selfies e vídeos vestindo a
camiseta; quase 700 fotos foram compartilhadas, e os funcionários que receberam mais
curtidas nas redes sociais ganharam um kit que possibilita hábitos mais sustentáveis.
Condução de sessões de treinamentos na plataforma Webex para funcionários,
fornecimento de roteiros aos gerentes para usarem durante as reuniões diárias dos
funcionários, inclusão da campanha nas comunicações internas e envio de informações
adicionais por e-mail.
Utilização de comunicações nas lojas, incluindo vitrines, equipamentos de produtos e
áudio informativo reproduzido nas lojas, conhecido como “audiostore”.
O videoclipe feito em parceria com a cantora Mahmundi foi reproduzido na cafeteria dos
funcionários do escritório do Brasil, onde também ficou um karaokê, para que os
funcionários pudessem cantar a música, além da montagem de um espaço
“Instagramável”, para que eles pudessem tirar fotos para postar on-line.
Funcionários foram convidados a participar de nossos eventos públicos C&A Fashion
Futures.

Leia mais sobre a campanha #WearTheChange

O Mundo que te Inspira
2017 foi o terceiro e último ano de nossa campanha Mulheres que Inspiram, que ajudou a
levantar fundos para 70 organizações que trabalham para capacitar dezenas de milhares
de mulheres em todo o mundo. A campanha Mulheres que Inspiram também alcançou
taxas de participação de funcionários de até 47%, bem acima dos programas típicos de
engajamento da empresa. Em 2018, a campanha evoluiu para O Mundo que te Inspira,
que tem um escopo mais amplo e se alinha mais de perto com nossa estrutura de
sustentabilidade.

Nosso desempenho em 2018

Nossa campanha O Mundo que te Inspira, lançada em 2018, é agora a ferramenta central
para envolver os funcionários da C&A em sustentabilidade, proporcionando-lhes um tipo
diferente de engajamento. A campanha O Mundo que te Inspira incentiva os funcionários a
compartilhar suas histórias de um mundo melhor e a participar de contribuições para

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/comunicacao-com-os-clientes/


instituições e organizações sociais que beneficiam comunidades em todo o mundo. O
objetivo dessa campanha é consolidar entre os funcionários da C&A a capacidade de
apoiar nossas metas de sustentabilidade para 2020, engajando-os ao longo de três anos
com as campanhas alinhadas às áreas da nossa estratégia: Vidas Sustentáveis, Produtos
Sustentáveis e Rede de Fornecimento Sustentável.

Cuidadosamente projetada com a participação dos próprios funcionários, a campanha O
Mundo que te Inspira está empenhada em ajudar os funcionários da C&A a se sentirem
orgulhosos de nossa empresa e de seus valores e esforços para tornar o mundo um lugar
melhor e mais sustentável. Com o tempo, a campanha O Mundo que te Inspira terá duplo
impacto:

Colaboradores da C&A mais engajados, que valorizam a sustentabilidade
Angariação de fundos para instituições sociais que trabalham para causar um impacto
ambiental duradouro e comunidades fortalecidas

Durante o ano, 65% de todos os funcionários participaram da campanha, 18% a mais do
que a participação obtida na campanha de 2017. Assim, as doações para instituições e
organizações sociais aumentaram significativamente, de € 573.940 em 2017 para €
1.001.150 em 2018.

Estudo de caso: Sonhando com um mundo
melhor e levantando € 1 milhão para causas
sociais

Em 2018 - o primeiro ano da campanha - pedimos aos funcionários da C&A que
pensassem em como podem fazer moda com um impacto positivo, respondendo à
pergunta: 'Qual é o seu sonho de um mundo melhor para todos? ’ Representando 27
localidades, em 21 países, em todas as quatro regiões, mais de 32.600 funcionários da
C&A sonharam juntos ao responder à pergunta.

Os funcionários responderam enviando fotos, vídeos ou respostas por escrito, e qualquer
resposta permitia que eles votassem em uma instituição social global e em duas
organizações locais para receber fundos da C&A Foundation. Isso permitiu que os
funcionários contribuíssem tanto para a ação localizada como para um propósito global
maior. Todas as instituições e organizações sociais incluídas na pesquisa têm um impacto
ambiental positivo ou fortalecem as comunidades melhorando a vida das pessoas que
trabalham na indústria têxtil local.

Os resultados do primeiro ano foram impressionantes:

32.615 pessoas participaram (65% dos funcionários da C&A), fornecendo informações
sobre os temas mais importantes para eles, como paz, igualdade e justiça.
21 países e seis centros de fornecimento participaram.
Globalmente, 18 mercados da C&A alcançaram mais de 80% de participação de
funcionários.
Quarenta e cinco instituições e organizações sociais - todas elas selecionadas por
funcionários - dividiram uma doação coletiva de € 1 milhão da C&A Foundation,



beneficiando mais de 250.000 pessoas.

Como parte da campanha inicial, os funcionários da C&A compartilharam seus sonhos
de…

Um mundo onde todos respeitam a diversidade e o gênero. – Brasil

Famílias mais calorosas, sociedade melhor, mundo melhor. - China

Moda sustentável e verde. - México

Tolerância em relação à religião e cultura. - Alemanha

Um mundo sem pobreza, onde todos serão tratados de forma igual. - Representante de
Sourcing, Bangladesh

Europa

Na Europa, muitos países tiveram 100% de participação de funcionários, incluindo Croácia,
Hungria, Itália, Polônia, Romênia, Sérvia e Eslovênia, assim como em nossos centros de
fornecimento na Turquia, Bangladesh, Paquistão e Índia. Ao todo, a C&A Europa apoiou 39
instituições e organizações sociais com doações, totalizando € 760.000.

Como parte da campanha, os funcionários também doaram seu tempo para se voluntariar.
Por exemplo, em duas lojas na República Tcheca, os funcionários apoiaram a
Environmental Partnership Foundation, que plantou 1918 árvores para o centésimo
aniversário do estado tcheco, plantando suas próprias árvores da C&A no shopping center.
Em outra cidade tcheca, os funcionários das lojas ofereceram seu tempo para limpar um
aterro ilegal.

China

Na China, tivemos a participação de 97% dos funcionários das lojas e sede da C&A. Juntos,
eles geraram € 41.160 em doações para a Women’s Development Foundation da China,
que fornece treinamento empresarial, de bordados e tie-dye às mulheres de comunidades
rurais para que elas possam receber uma renda estável e para a United Foundation de
Shanghai, que ajuda as mães rurais a sair da pobreza, treinando-as na criação de porcos
pretos.

Brasil

No Brasil, mais de 10.000 funcionários da C&A participaram, beneficiando duas ONGs
brasileiras: a Aliança Empreendedora, que apoia empreendedores de baixa renda, e o
Instituto Ecotece, uma organização de moda sustentável. Os líderes e embaixadores da
C&A Brasil, que também eram voluntários do Instituto C&A, tiveram um papel
fundamental nos resultados. A gerente Juliana Cristina Pedroso de Oliveira, que é membro
do Programa de Voluntariado do Instituto C&A, comemorou o envolvimento de 94% de sua
equipe regional na campanha:

'Eu tive o apoio de um gerente sênior e de todos os gerentes regionais - todos ligados à
causa', explicou Juliana. 'Acompanhamos o status de cada loja diariamente no grupo de
WhatsApp com líderes, gerentes e supervisores', acrescentou.

Ana Flávia da Cruz Melo, líder de loja e voluntária, explicou: 'Isso é o que Mundo que te
Inspira significa para mim: ver as pessoas ajudando umas às outras com amor, respeito e



olhos no horizonte, sempre querendo ir além. Somos uma equipe, e eu sabia que quanto
mais postagens fizéssemos, mais contribuiríamos para uma causa maior'.

Veja nossos vídeos sobre a campanha O Mundo que te Inspira

Próximos passos

Intensificação da campanha O Mundo que te Inspira

No futuro, continuaremos a aumentar a conscientização dos funcionários sobre o
compromisso da C&A com a moda sustentável, incentivá-los a se tornarem embaixadores
da sustentabilidade e ajudá-los a sentir orgulho por trabalhar para a empresa.

Ouvindo os nossos funcionários
Feedback honesto e aberto sobre como
estamos atuando
Nossas pesquisas regionais de engajamento dos funcionários são oportunidades para os
nossos colegas nos dizerem como estão se sentindo e de compartilharem o que pensam
sobre os valores, a estratégia e a abordagem de sustentabilidade da C&A, inclusive sobre
a nossa atuação como empregador. Em 2018, nós aplicamos a pesquisa para funcionários
no Brasil, na China e no México. Funcionários em nossa sede, centros de distribuição e
lojas no Brasil relataram um alto grau de compreensão sobre como os funcionários afetam
nossas práticas de sustentabilidade e a maioria, 90%, mostrou sentir orgulho das
contribuições da C&A para comunidades, sociedade e meio ambiente.

Número de funcionários que trabalham na C&A

https://vimeo.com/276051906


Nosso desempenho em 2018

Os funcionários têm orgulho do nosso trabalho em sustentabilidade

Durante as pesquisas de 2018, um grande número de funcionários concordou com a
afirmação 'Tenho orgulho da contribuição da C&A para a comunidade, a sociedade e o
meio ambiente': 92% no Brasil, 93% na China e 90% no México.

Destaques regionais

No Brasil, nossa parceira de pesquisa Korn Ferry colocou a C&A em seu grupo de
empresas P90, em função do alto índice de engajamento dos nossos funcionários em
sustentabilidade – o que significa que estamos entre 10% das principais empresas no
Brasil nessa questão.
Nossa pesquisa de engajamento na China se concentrou no orgulho do funcionário em
relação à contribuição da C&A e à possibilidade de os funcionários serem capazes de
relacionar as práticas de sustentabilidade ao trabalho que realizam. 86% das pessoas
entrevistadas concordaram totalmente com a afirmativa 'Entendo como as práticas de
sustentabilidade estão relacionadas ao meu trabalho'.
Também na China, 77 funcionários concluíram sessões de treinamento on-line e presencial
em sustentabilidade em 2018.
No México, os funcionários recebem atualizações regulares sobre o papel da C&A em
termos de sustentabilidade e como eles podem desempenhar suas funções para
atingirmos nossa visão. Recentemente, o treinamento concentrou-se no Better Cotton e
treinamentos futuros abrangerão outros aspectos de produtos mais sustentáveis.
Na Europa, nossa equipe de Sustainable Supply Chain (SSC) treina equipes de produtos
em nossa abordagem de SSC e suas responsabilidades.

Próximos passos

Passando do orgulho para a ação

Estamos contentes com os índices de engajamento dos nossos funcionários em relação à
sustentabilidade, os quais mostram que estamos conectados aos nossos colegas nesse
tópico. Porém, a partir de 2018, desenvolveremos o grande orgulho que os funcionários
têm de nossos compromissos, treinando nossos colegas para agirem como embaixadores



da sustentabilidade e atingirem nossas metas para 2020. Nossa nova campanha O Mundo
que te Inspira é parte essencial dessa nova abordagem, assim como nossas comunicações
internas e treinamento em torno dos produtos #WearTheChange, da certificação Cradle to
CradleTM e programas de coleta de roupas usadas.

Algumas de nossas ações em 2019:

O envolvimento contínuo com os funcionários na campanha #WearTheChange, como no
México, que está desenvolvendo um plano de ação de comunicações internas para seu
lançamento de roupas com a certificação Cradle to CradleTM em 2019.
Incentivar os funcionários a fazer parte do movimento #VistaAMudança e aumentar a
conscientização sobre questões de sustentabilidade no Brasil.

Igualdade e diversidade
Apoiando o nosso maior bem
Temos o compromisso de certificar que as nossas políticas e os nossos ambientes de
trabalho permitam que os nossos funcionários contribuam com o seu melhor, alcançando
o seu potencial e atendendo às necessidades dos clientes. Cada uma de nossas regiões
tem a flexibilidade de abordar a diversidade da forma que ela seja relevante localmente.
Por exemplo, a C&A Brasil mantém um Comitê da Diversidade, que vem trabalhando na
diversidade de origem étnica, gênero e LGBTQ+. Em 2018, a C&A Brasil continuou
aumentando a conscientização por meio de ações como a Semana da Diversidade; a
Collection Pride; palestras e ações para o Dia Internacional da Mulher; e uma variedade de
feiras de recrutamento dedicadas a minorias, pessoas transexuais e imigrantes. Em
reconhecimento ao nosso trabalho de diversidade, o CEO da C&A Brasil foi convidado a
compartilhar nossas práticas na Plataforma Liderança Sustentável, um prestigiado evento
de sustentabilidade. No futuro, continuaremos a encontrar maneiras de apoiar nossos
funcionários em um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo e envolvê-los como
embaixadores da marca C&A.

Compromisso com os Princípios de Empoderamento das Mulheres

No Dia Internacional da Mulher, em março de 2018, anunciamos que a C&A aderiu aos
Princípios de Empoderamento das Mulheres da Organização das Nações Unidas, um
compromisso da empresa com a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres.



As mulheres são a força por trás do setor de vestuário e da nossa marca, e a igualdade de
gênero é um princípio importante na cultura da C&A.

Comunicamos sobre nosso compromisso com os Princípios de Empoderamento das
Mulheres internamente por meio de uma variedade de mídias, incluindo comunicados,
vídeos e eventos ao vivo nas lojas. Desde então, nossas regiões desenvolveram planos de
ação para implementar os princípios.

Desde o anúncio, a sede da C&A e as nossas quatro regiões desenvolveram planos de
ação específicos para cada mercado para impulsionar o progresso na implementação dos
princípios. Esse trabalho baseia-se na ferramenta de análise de gaps em princípios
desenvolvida pelas Nações Unidas e pela BSR e visa abordar um conjunto de 12 questões
desenvolvidas pela C&A para cada princípio.

Funcionários da C&A por gênero e tipo de contrato

Funcionários da C&A por tipo de contrato e localização

Tipo de Contrato



Nosso compromisso com os Princípios de Empoderamento das Mulheres está alinhado à
nossa atividade em parceria com a C&A Foundation, que trabalha para alcançar a
igualdade de gênero no setor de vestuário. A C&A e a C&A Foundation acreditam
firmemente que para transformar fundamentalmente a moda em uma força do bem, a
desigualdade de gênero e a violência contra a mulher são questões que precisam ser
resolvidas. Em todos os programas filantrópicos, a C&A Foundation trabalha com parceiros
para promover a voz das mulheres, suas habilidades de liderança e a capacidade de
exercer seus direitos.  Em outubro de 2018, a fundação também divulgou uma declaração
de sua ambição de incorporar equidade, inclusão e diversidade em suas parcerias e em
seu próprio modelo operacional.

Apoiando o trabalho justo e transparente

A C&A está comprometida com a igualdade de oportunidades para todos os funcionários,
independentemente de idade, gênero, origem étnica, religião, ideologia, orientação sexual
ou deficiência. Apoiamos o trabalho justo e transparente com os nossos funcionários e
fornecedores e com a nossa ferramenta Fairness Channel, por meio da qual identificamos
e tratamos quaisquer problemas que possam surgir internamente ou com fornecedores.

Em 2018, o Fairness Channel da C&A investigou 83 casos. Melhoramos continuamente
nosso treinamento, educação e abordagem para o Fairness Channel, o que resultou em
uma maior conscientização sobre a ferramenta e um aumento no número de relatos
durante o ano fiscal de 2018. Ainda durante o ano, a C&A México expandiu o Fairness
Channel para seus fornecedores, proporcionando-lhes um meio para compartilhar suas
opiniões.

As nossas lojas mostram claramente os nomes dos contatos da C&A para a comunicação
de preocupações ou perguntas. Lidamos com qualquer preocupação rapidamente e nos

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/index.html


esforçamos para encontrar as melhores soluções para todas as partes. Obviamente,
também cumprimos fielmente as leis de combate à discriminação nos países nos quais
operamos e encorajamos a diversidade em todos os nossos departamentos. Todos os
cargos, promoções e recompensas são concedidos puramente com base no mérito. Se
qualquer problema envolvendo possível discriminação for relatado, a diretoria tomará as
medidas apropriadas para investigá-lo e resolvê-lo.

Nosso compromisso com a transparência e nossas práticas transparentes foram revisados
e classificados como número 4 no Índice de Transparência da Moda 2019 da Fashion
Revolution. Essa análise de 200 marcas e varejistas de moda globais classifica as
empresas de acordo com seu nível de divulgação sobre suas políticas, práticas e impactos
socioambientais. Notavelmente, também ficamos com a melhor pontuação no Índice de
Transparência da Moda do Brasil em 2018, que analisou 20 marcas.

 

Respeito pelos outros

Fazer negócios de maneira ética tem sido fundamental para a nossa empresa desde a sua
fundação há mais de 178 anos. Em linha com os nossos valores, o respeito pelos outros, a
paixão por servir os nossos clientes e a valorização da confiança e da responsabilidade
estão profundamente enraizados na nossa atitude. Hoje, manter os nossos altos padrões
éticos é uma forma importante de atender às expectativas dos nossos clientes – e às
nossas. O nosso Código de Ética de Funcionários global descreve como os funcionários
devem se comportar, como deve ser um bom ambiente de trabalho e o que é uma boa
liderança.

Respeito pelos 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 Código de Ética de Funcionários são
orientados pelas melhores práticas existentes sobre direitos humanos, inclusive os
Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos da ONU. Conduzimos também
uma avaliação de gaps em direitos humanos para determinarmos como as nossas práticas
de compras podem afetar as questões de direitos humanos na nossa rede de fornecimento
e, se necessário, como possíveis problemas serão tratados.

Com base nesse trabalho essencial, estamos agora conduzindo um processo de due
diligence em direitos humanos na nossa rede de fornecimento, inclusive nas nossas
práticas de sourcing e de compras. Temos um processo de auditoria rigoroso e mantemos
uma abordagem de tolerância zero a problemas graves nas unidades de produção de
nossos fornecedores.

Estamos envolvidos em um projeto-piloto para entender as etapas necessárias ao
desenvolvimento de uma abordagem sustentável e escalável a fim de reduzir horas de
trabalho excessivas, e ao mesmo tempo manter salários decentes para os trabalhadores.
Os fornecedores receberam uma solicitação para analisar as práticas dentro das fábricas
que pudessem levar a horas de trabalho excessivas, e a C&A usou o questionário de
práticas de compras da ACT (Action, Collaboration, Transformation) para entender como
as nossas compras poderiam exacerbar ou amenizar o problema. Até o momento, todas as

https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2018?e=25766662/60458846
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/ethics.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


fábricas-piloto em Bangladesh, com exceção de uma, tiveram uma redução significativa
nas horas de trabalho e mantiveram essa conquista. Na China, a fábrica-piloto levou mais
tempo para reduzir o excesso de horas de trabalho, mas conseguiu isso gradualmente e
manteve a diminuição ao longo do tempo.

Também continuamos nosso trabalho em práticas de compras. Em 2018, adotamos o
compromisso de Práticas de Compras Globais da ACT e estamos trabalhando em um plano
de implementação com prazo determinado que inclua um mecanismo de monitoramento e
prestação de contas.

Leia mais sobre os nossos esforços para reduzir as horas de trabalho excessivas

Indo além do marketing responsável

A C&A se comunica com vários tipos diferentes de pessoas em todo o mundo. Queremos
criar produtos dos quais todos possam gostar, independentemente de idade ou tamanho,
e reconhecemos que essa aspiração precisa ser refletida nas nossas campanhas
publicitárias e na escolha de modelos. O nosso objetivo é compartilhar os nossos valores e
a nossa atitude positiva perante a vida por meio das nossas campanhas publicitárias.
Então, quando desenvolvermos novas campanhas publicitárias, continuaremos a evitar
conteúdos que possam ser vistos como discriminatórios, difamatórios ou nocivos.
Aplicamos o mesmo rigor ao cumprimento das leis e diretrizes das associações nacionais
de publicitários.

Além do nosso dever de fazer publicidade de forma responsável, estamos conversando
ativamente com clientes sobre sustentabilidade, com o lançamento da nossa campanha
#WearTheChange em 2018, que abrange todas as nossas atividades de sustentabilidade
voltadas para nosso cliente.

Leia mais sobre a campanha #WearTheChange

Treinamento e desenvolvimento
Engajando e empoderando os nossos
funcionários
O treinamento e o desenvolvimento são essenciais para engajarmos e empoderarmos os
nossos funcionários se quisermos que a sustentabilidade seja algo que fazemos juntos
todos os dias. Adotamos uma abordagem localizada em relação ao engajamento dos
nossos funcionários em sustentabilidade, o que significa que podemos focar em problemas
que sejam realmente importantes em cada região.

https://actonlivingwages.com/news/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/comunicacao-com-os-clientes/


Nosso desempenho em 2018

Os nossos colegas de loja são embaixadores da nossa abordagem à sustentabilidade
perante os nossos clientes, o que os torna um público particularmente importante no
treinamento e no envolvimento nesse tópico. Cada campanha voltada para o cliente que
realizamos na C&A é baseada no engajamento e comunicação internos, e isso permite que
os colegas de loja deem vida às mensagens que transmitimos aos clientes.

Apoio ao desenvolvimento dos funcionários

Buscamos apoiar o desenvolvimento profissional e pessoal dos nossos funcionários
enquanto eles estão na C&A. Estamos disponibilizando o sistema de e-learning sobre
tópicos essenciais para todos os funcionários dos nossos mercados, além de conduzirmos
programas de desenvolvimento em gestão que oferecem treinamento adicional aos
gerentes que apresentam potencial e desempenho excepcionais.

Em 2018, os programas de treinamento específico para funcionários incluíram:

Orientação para novos contratados:

A C&A Europa oferece um programa de orientação mensal para novos contratados que
familiariza novos funcionários com os negócios e inclui uma introdução aos nossos
compromissos e ações de sustentabilidade. Em 2018, a C&A Europa recebeu quase 200
novos contratados por meio desse programa.
A C&A China treinou 100% dos novos funcionários em nosso Código de Ética em 2018.

Treinamento em sustentabilidade específico para a função:

Nossa equipe de Sustainable Supply Chain (SSC) na Europa treina continuamente as
equipes de produtos em nossa abordagem SSC e suas responsabilidades.
A Europa forneceu uma série de workshops para a equipe de Marketing da C&A para
aumentar a conscientização sobre mensagens de sustentabilidade, de forma a garantir
precisão e consistência em nossas comunicações externas. Isso incluiu a conscientização
sobre greenwashing, o uso correto de logotipos e reivindicações de terceiros, bem como o
uso apropriado da #WearTheChange.
A C&A Brasil realizou um treinamento webinar sobre nossas camisetas e jeans com a
certificação Cradle to CradleTM nível Gold para funcionários das 44 lojas que receberam os
produtos, bem como para os funcionários de atendimento ao cliente. Também realizamos
um treinamento webinar sobre o ‘Movimento ReCiclo’, nosso programa de coleta de



roupas usadas, agora oferecido em 80 lojas, para garantir que os funcionários estivessem
familiarizados com os procedimentos de coleta.
A C&A Brasil também organizou um dia para trainees dedicado a repensar o ciclo de vida
e sustentabilidade do produto, facilitado pelo movimento Re-Roupa, que tem uma
abordagem para criar roupas a partir do reaproveitamento, utilizando pequenos pedaços
de tecido descartados ou roupas com defeitos. 
Também no Brasil, promovemos a Jornada da Aprendizagem, um programa que convida
funcionários do escritório a acompanhar auditores de SSC em uma visita de verificação
nas unidades de produção onde nossos itens são fabricados. Em 2018, 45 funcionários
participaram de sete Jornadas da Aprendizagem.
A C&A China realizou sessões de treinamento on-line e off-line sobre sustentabilidade para
77 funcionários.

Liderança e desenvolvimento de talentos:

Na C&A Brasil, vários programas são dedicados ao desenvolvimento de pessoas, como:1.

Programa de Trainees: concebido para desenvolver jovens talentos para se tornarem
Gerentes de Produtos ou de Lojas. O programa de 1,5 ano expõe os participantes a várias
oportunidades de desenvolvimento diferentes, incluindo treinamento no trabalho, aulas e
participação em projetos estratégicos. Em 2018, 10 pessoas aderiram ao programa. Desde
2012, 31 trainees tornaram-se Gerentes de Loja e 28 se tornaram Gerentes de Produto.
Programa de Futuros Líderes: projetado para preparar talentos internos para uma posição
de liderança. Durante o programa de 1,5 ano, os participantes são expostos a várias
oportunidades de desenvolvimento, incluindo aulas, a liderança de um projeto estratégico
e outros. Em 2018, 29 funcionários de vários departamentos participaram, incluindo
Comercial, Operações, Jurídico, TI, Financeiro, Rede de Fornecimento e RH.
Programa de Desenvolvimento de Liderança: Este workshop de dois dias foi concebido
para desenvolver a liderança da C&A (gerentes e cargos superiores), concentrando-se em
temas como diversidade, empatia, comunicação, confiança, colaboração, gerenciamento
de conflitos e outros. Até o momento, aproximadamente 600 pessoas concluíram o
treinamento.
Programa de Desenvolvimento de Supervisor de Loja: projetado para desenvolver
supervisores para se tornarem gerentes de loja. Durante o programa de 1 ano, os
participantes são expostos a iniciativas on-line, como Gerenciamento de Loja,
Planejamento, Governança de Resultados, Gestão de Pessoas e um projeto final focado na
melhoria de processos. No grupo mais recente, participaram 39 pessoas.

Outras iniciativas:

A Europa forneceu treinamento no programa 'we take it back', atingindo todos os
funcionários nas 460 lojas que administram o programa, bem como a equipe de logística e
muitas outras funções. Um treinamento adicional para todos os funcionários da C&A
Alemanha os apresentou ao programa de coleta de roupas usadas on-line.
Treinamento sobre o programa ‘Movimento ReCiclo': Em 2018, quando a C&A Brasil
expandiu o programa para 80 lojas, todas as lojas participantes foram convidadas e
lembradas dos procedimentos envolvidos.
Treinamento em Cradle to Cradle: Em 2018, com o lançamento das nossas camisetas e



jeans com a certificação Cradle to CradleTM nível Gold, a C&A Brasil realizou um webinar
para os funcionários das lojas participantes a fim de explicar a iniciativa e incentivá-los a
promover esses produtos.
A C&A China usou o WeChat, um conhecido aplicativo de mensagens instantâneas, para
aumentar a conscientização e o entendimento sobre o algodão orgânico, além do
Compromisso de Sustentabilidade da C&A China entre seus funcionários.
A C&A México ofereceu treinamento a todos os funcionários do departamento comercial
em Better Cotton e em como eles podem desempenhar suas funções para aumentar a
adoção do produto. Treinamentos futuros se concentrarão em diferentes aspectos de
materiais sustentáveis.
No lançamento do #VistaAMudança no Brasil, os funcionários receberam camisetas que os
ajudaram a entender as principais mensagens do programa e participaram de um
treinamento na plataforma Webex para aprender mais sobre o tema.
Durante o lançamento da campanha #WearTheChange no México, todos os funcionários
receberam camisetas de algodão orgânico para promover ainda mais o orgulho da
campanha #WearTheChange. A sustentabilidade também foi um tema principal durante a
reunião de funcionários do final do ano.

Próximos passos

Alinhar sustentabilidade com aprendizado e gestão de desempenho

Para a sustentabilidade se tornar verdadeiramente algo que praticamos todos os dias, é
preciso que ela faça parte dos treinamentos e dos objetivos dos funcionários aos quais
confiamos o cumprimento das nossas metas, como a nossa equipe de Sustainable Supply
Chain (SSC) e a equipe de Tecidos, que trabalha com algodão orgânico e com o Better
Cotton. No Brasil, por exemplo, fornecemos treinamento anual para a equipe de SSC sobre
protocolo de auditoria, revisão de documentos e uso de checklist.

Oferecer planos de engajamento dos funcionários

Em 2018, continuamos desenvolvendo uma abordagem global de engajamento dos
funcionários para sustentabilidade, alinhada aos planos de engajamento desenvolvidos
por cada região. Esses planos alavancam nossa iniciativa O Mundo que te Inspira para:

Aumentar o engajamento dos funcionários em termos de sustentabilidade e orgulho da
C&A por nossas ações nessa área.
Desenvolver os funcionários para atuarem como embaixadores da sustentabilidade, para
que possam gerar ainda mais engajamento e ímpeto entre os colegas.
Fomentar uma cultura na qual todos contribuam para nossas metas de sustentabilidade.
Em longo prazo, permitir que todos os funcionários desenvolvam planos de
sustentabilidade próprios para contribuir ativamente com nossa visão.

A execução desses planos começou com o lançamento de nossa campanha global
#WearTheChange no início de 2018 e continuou ao longo do ano, incluindo a evolução de
nossa campanha Mulheres que Inspiram para a nova campanha multiforme O Mundo que
te Inspira.



Conscientizando clientes
Estar bem, sentir-se bem e fazer o bem
Mais de 3,5 milhões de clientes visitam nossas lojas a cada dia. Eles acreditam que
cumprimos os nossos valores. Acreditamos que eles não devem ter de escolher entre
estar bem, sentir-se bem e fazer o bem. Eles merecem ótimas roupas que foram
adquiridas e produzidas de uma maneira que respeite as pessoas, o meio ambiente e os
animais, e sem custo adicional. Não é preciso haver qualquer decisão ou escolha.

À medida que questões como mudança climática e segurança do trabalhador se tornam
mais tangíveis, elas se tornam mais importantes para nossos clientes. Há muitos anos,
agimos em nome deles para que nossas roupas sejam produzidas de maneira responsável
e compramos nossos materiais de maneira sustentável. 71% do algodão que usamos é
orgânico ou adquirido como Better Cotton, e oferecemos produtos inovadores, tais como
as nossas camisetas e jeans com a certificação Cradle to CradleTM nível Gold.

Em 2018, alcançamos um marco importante na jornada da sustentabilidade com o
lançamento da campanha #WearTheChange, nossa primeira campanha de comunicação
de sustentabilidade multicanal e global, na Europa, no Brasil e na China. Depois, a
#WearTheChange foi lançada no México, levando a sustentabilidade para ainda mais
clientes em todo o mundo.

Leia mais sobre nossos produtos sustentáveis

 

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/


Nosso desempenho em 2018

Pesquisa com clientes

Em 2018, entrevistamos mais de 6.000 clientes em parceria com a GlobeScan pelo quarto
ano consecutivo. Em respostas espontâneas, a C&A foi reconhecida como a marca de
varejo de moda mais sustentável no Brasil e na Holanda, pelo quarto ano consecutivo em
ambos os países. Também fomos reconhecidos na pesquisa como a marca de varejo de
moda mais sustentável na Alemanha, pela primeira vez. Além disso, a confiança na C&A
permaneceu forte e estável e a C&A foi classificada como a melhor entre os varejistas de
vestuário, com a confiança de atuar de maneira social e ambientalmente responsável nos
mesmos três países.

Ainda em 2018, 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 sobre nossa pesquisa com clientes

Materiais orgânicos e de qualidade

Nossa pesquisa com clientes em 2018 mostrou que, em vários mercados, materiais
orgânicos ou “bio” são os principais agentes tangíveis para a percepção da C&A como
líder em sustentabilidade - especialmente na Holanda. A durabilidade e a qualidade de
nossos produtos também continuaram sendo citadas como determinantes positivos de
nossa reputação de sustentabilidade.

Leia mais sobre o nosso compromisso com o algodão orgânico

#WearTheChange

Em 2018, lançamos a #WearTheChange, nossa primeira campanha global de comunicação
de sustentabilidade multicanal. A campanha foi lançada na Europa em fevereiro de 2018
nas lojas, on-line e em materiais impressos e foi implantada no Brasil e na China em abril,
com adaptações personalizadas para cada região. A campanha #WearTheChange foi
introduzida no México no final de 2018, com o lançamento completo em torno do Dia da
Terra de 2019. Todos os produtos anunciados na campanha #WearTheChange são
produzidos e confeccionados de uma maneira mais sustentável do que os métodos

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/ouvindo-nossos-clientes/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/algodao-organico-certificado/


convencionais: por exemplo, feitos de algodão orgânico ou com a certificação Cradle to
CradleTM. A plataforma também se estende além dos produtos, para aumentar a
conscientização entre os clientes sobre nossas outras iniciativas de sustentabilidade.

Com quem estamos trabalhando

GlobeScan, Cradle to Cradle Products Innovation Institute , Responsible Down
Standard, Textile Exchange, Global Organic Textile Standard

Conscientizando os nossos clientes para fazer da
sustentabilidade a norma

A paixão pelos nossos clientes fundamenta tudo o que fazemos, e nos importamos
profundamente com o que é importante para eles. Trabalhamos intensamente em nome
deles para criar roupas que respeitem as pessoas, o meio ambiente e o bem-estar dos
animais, e ouvimos os nossos clientes de maneira ativa para entender as suas
preocupações e atender às suas prioridades.

Todos os dias, fazemos a nós mesmos as seguintes perguntas fundamentais:

Fizemos de tudo para criar e produzir o nosso produto da maneira mais sustentável e para
garantir uma qualidade durável?
Estamos fazendo tudo o que podemos para ser abertos e honestos sobre as nossas
práticas comerciais?
Estamos construindo uma rede de fornecimento transparente e responsável e deixando
um impacto positivo?
Estamos criando vidas mais sustentáveis para os nossos clientes, funcionários e parceiros
mundialmente?
Estamos nos desafiando para encontrar soluções melhores e mais sustentáveis? 

Com iniciativas como o lançamento global das nossas camisetas com a certificação Cradle
to CradleTM nível Gold, o lançamento de nosso jeans com certificação Cradle to CradleTM

nível Gold em alguns mercados e o lançamento de nossa campanha #WearTheChange,
estamos trabalhando para solucionar todas as preocupações dos nossos clientes com
relação ao futuro. Ao oferecermos produtos mais sustentáveis aos nossos clientes e
mostrarmos o que é possível por meio de uma moda acessível e inovadora para o dia a
dia, estamos ajudando a fazer da moda sustentável o novo normal.

Ouvindo nossos clientes

http://www.globescan.com/
http://www.c2ccertified.org/
http://responsibledown.org/
http://responsibledown.org/
http://textileexchange.org/
https://www.global-standard.org/


Entendendo melhor nossos clientes
Nossa pesquisa anual de insights do cliente sobre sustentabilidade, em parceria com a
GlobeScan, nos ajuda a escutar e agir em favor das questões que são mais importantes
para nossos clientes. As ideias que recebemos da pesquisa guiam a forma como nos
comunicamos com nossos clientes a respeito da sustentabilidade em nossos produtos e
campanhas – o que acaba nos levando a uma estratégia de sustentabilidade melhor, que
não só reduz os impactos e riscos, mas também é ajustada às preocupações de cada um
deles.

2018 foi o quarto ano em que realizamos a pesquisa, perguntando a mais de 6.000
clientes em seis mercados da C&A - França, Alemanha, Holanda, Brasil, China e México -
sobre suas prioridades e expectativas com relação à sustentabilidade. Aqui são
apresentados os insights selecionados dos resultados de 2018.

Nossa liderança em sustentabilidade

Nosso objetivo é que a C&A seja reconhecida como a marca de varejo de moda mais
sustentável em todas as nossas regiões. Em 2018, fomos novamente reconhecidos como a
marca de varejo de moda mais sustentável no Brasil e na Holanda. Pela primeira vez,
também fomos reconhecidos na pesquisa como a marca de varejo de moda mais
sustentável da Alemanha. A pesquisa de 2018 também mostrou que nosso uso de 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.

Na China, os clientes relataram níveis estáveis de confiança na C&A, mas não nos viram
como um líder de sustentabilidade. As campanhas da C&A em 2018 na China, como as
duas ações #WearTheChange lançadas para os clientes durante abril e agosto, podem
ajudar a mudar essas percepções no futuro. A pesquisa de 2018 também mostrou que
nosso ímpeto na Alemanha, Holanda e México parece estar diminuindo um pouco e
voltando aos nossos níveis de desempenho percebidos em 2016. Para resolver isso,
planejamos tentar novas abordagens para envolver os clientes através da
#WearTheChange e outras atividades de comunicação, como fizemos no Brasil. Naquele
mercado, onde a C&A é reconhecida entre os clientes como a marca de moda sustentável
número 1, a campanha #WearTheChange é conhecida como #VistaAMudança e é
acompanhada por eventos especializados de participação.

http://www.globescan.com/


Quando os entrevistados da pesquisa foram solicitados a considerar o desempenho da
C&A em detalhes, eles nos pontuaram favoravelmente em uma série de questões de
sustentabilidade.

O maior usuário mundial de algodão orgânico, que economiza uma quantidade
considerável de água. (Cliente da C&A, México)

A C&A publica um relatório anual de sustentabilidade. Tem um programa de coleta de
roupas usadas. Possui um programa de lixo eletrônico e vários outros programas e
iniciativas que geram sustentabilidade em parceria com vários países e programas.
(Cliente da C&A, Brasil)

Eles vendem roupas orgânicas (jeans, entre outros). (Cliente da C&A, França)

Se você entregar suas roupas velhas, poderá ter descontos em suas roupas novas.
(Cliente da C&A, Holanda)

Eles fizeram sérios esforços para melhorar significativamente as condições de trabalho e
de vida... nos países onde os salários são baixos. (Cliente da C&A, Holanda)

A C&A se esforça para reduzir o descarte de águas residuais durante o processo de
fabricação de roupas. (Cliente da C&A, China)

Economia de energia, proteção ambiental, os materiais são recicláveis. (Cliente da C&A,
China)

As respostas positivas que obtivemos de nossos clientes quando entrevistados mostram
que temos uma oportunidade significativa de melhorar o reconhecimento espontâneo do
nosso trabalho. A pesquisa de 2018 também demonstrou que transmitir franqueza e
honestidade é fundamental para ampliar o impacto reputacional de nossas iniciativas de
sustentabilidade. Ser visto como aberto e honesto inclui a forma como comunicamos
nossos compromissos ambientais com transparência e humildade. Fortalecer nossa
percepção como uma empresa aberta e honesta significa que precisamos continuar
desenvolvendo nossas campanhas de 2017 e 2018 para integrar melhor a
sustentabilidade às nossas comunicações gerais de marca.

Com o que os clientes se importam

Embora as questões que determinam a reputação de sustentabilidade da C&A tenham
variado entre as regiões, algumas prioridades centrais foram comuns aos clientes em todo
o mundo. Globalmente, as cinco maiores questões continuaram relativamente iguais de
2017 a 2018. Notavelmente, a minimização da mudança climática subiu de posição por
dois anos seguidos, agora classificando-se como a sexta questão mais importante, e
minimizar a poluição se tornou uma das questões mais importantes para a C&A abordar.
As cinco principais questões que determinam a reputação de sustentabilidade da C&A são:

Compra responsável de materiais
Tratamento justo de funcionários
Transparência e honestidade
Comércio justo
Minimizar a poluição



As questões que determinam a reputação de sustentabilidade da C&A

Nosso desempenho em 2018

Uma parte central do nosso compromisso de sustentabilidade é ajudar nosso cliente a
estar bem, sentir-se bem e fazer o bem. A pesquisa nos fornece ideias sólidas de como
podemos trazer nossos clientes conosco em nossa jornada de sustentabilidade. Em 2018,
nossos clientes nos disseram o que estamos fazendo certo e o que precisamos focar no
futuro.

Melhorando nossa comunicação sobre sustentabilidade para os clientes

Em 2016, descobrimos que, embora a C&A não fosse considerada líder no varejo de moda
sustentável em todas as regiões, muito mais clientes acharam nosso desempenho bom
quando perguntados mais a fundo. Com base nesse insight, uma de nossas prioridades
para 2017 foi alinhar nossa comunicação sobre sustentabilidade com a comunicação da
marca.

Seguindo essa prioridade, durante 2017 desenvolvemos a campanha #WearTheChange,
nossa primeira campanha global multicanal de sustentabilidade. O objetivo dessa
campanha é alinhar nossa comunicação sobre sustentabilidade com nossa comunicação
da marca e falar uma só língua com os clientes em todas as regiões. Ao longo de 2018,
aproveitamos a #WearTheChange para nos comunicarmos com nossos clientes e envolvê-
los na jornada para tornar a moda sustentável o novo normal. A pesquisa de 2018 revelou
que nossas mensagens estão chegando aos consumidores no Brasil e na China, mas nem
tanto na Europa e no México. Talvez não por acaso, a #WearTheChange foi localizada e
traduzida no Brasil e na China, mas é expressa em inglês em nossos outros mercados, um
fator que consideraremos daqui para a frente.

Leia mais sobre a campanha #WearTheChange

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/comunicacao-com-os-clientes/


Fortalecendo nossa reputação de abertura e honestidade

Desde 2015, a percepção que os clientes têm da C&A como uma empresa aberta e
honesta tem sido determinante para nossa reputação em sustentabilidade. Nossa
pesquisa com clientes em 2018 mostrou que nossa percepção como aberta e honesta
diminuiu um pouco na Alemanha e na Holanda, assim como na China. Em 2019,
trabalharemos para melhorar nossa percepção de abertura e honestidade entre os
clientes, abordando mais a sustentabilidade e nossa rede de fornecimento.

De acordo com a GlobeScan, nossa parceira de pesquisa, ser vista como uma empresa
aberta e honesta é mais um desafio que um ponto forte para as empresas. Durante 2018,
aproveitamos nossa reputação positiva de abertura e honestidade para ajudar nossos
clientes a se envolverem com nossos esforços de sustentabilidade de forma mais ampla,
por meio de uma variedade de campanhas de comunicação nas lojas, além de uma
divulgação de maior alcance ao público, como os novos eventos C&A Fashion Futures
realizados no Brasil e as ações criativas da campanha #WearTheChange realizadas na
China durante o ano. As iniciativas da China também alavancaram as redes sociais,
citadas na pesquisa com clientes de 2018 como um canal de comunicação fundamental
para nós no Brasil, na China e no México. Como uma empresa familiar que tem sido
confiável para gerações de clientes há 178 anos, estamos determinados a criar uma
conexão mais profunda e direta com os clientes, com relação aos nossos esforços de
sustentabilidade.

Compra de materiais de forma sustentável e responsável

Nossa pesquisa de 2018 mostrou, mais uma vez, que os clientes continuam a valorizar a
importância da compra responsável de materiais - classificando-a como o determinante
mais importante da nossa reputação, por quatro anos consecutivos. Continuamos
respondendo a essa expectativa informando nossas iniciativas nessa área, por meio da
campanha #WearTheChange nas lojas físicas, on-line e nas redes sociais, e publicando
nossa lista completa e atualizada de fornecedores.

Próximos passos

Continuaremos comunicando nossos clientes sobre assuntos de sustentabilidade
relevantes, além de levar o storytelling dos nossos produtos para o próximo nível através
da campanha #WearTheChange. Para romper verdadeiramente essa barreira e engajar
nossos clientes, estamos ativando essa campanha em vários canais.

Também reconhecemos que conectar-se com os consumidores envolve encontrar um
caminho através de todas as outras informações que eles recebem todos os dias. Os
resultados da pesquisa com clientes de 2018 apontam para a necessidade de vários
canais de comunicação simultâneos - incluindo, mas indo além do que estamos fazendo
agora nas lojas, on-line e nas redes sociais. Isso significa que continuaremos alavancando
nossos produtos sustentáveis como uma forma de ajudar os clientes a nos verem como
líderes em esforços ambientais, na rede de fornecimento e na comunidade, mas também
precisaremos demonstrar nossa liderança em sustentabilidade além de nossos produtos.
Como uma empresa familiar, de 178 anos, com valores sólidos, precisaremos enfatizar
nossas crenças e valores de longa data na comunicação com nossos clientes no âmbito da
marca.



Comunicação com os clientes
Roupas de bom gosto – e que também fazem
o bem
É fundamental ajudar nossos clientes a se sentirem bem com relação a comprar e usar
nossos produtos: eles apoiam nosso trabalho de gerar mudanças positivas na indústria de
vestuário com as suas decisões de compra. Procuramos criar produtos respeitando as
pessoas, o meio ambiente e os animais. Queremos que nossos clientes sintam orgulho dos
produtos que compram de nós e ajudá-los a tomar decisões de compra que gerem
mudanças.

Nosso desempenho em 2018

Convidando clientes a participarem da nossa jornada de sustentabilidade

Na C&A, há muito tempo acreditamos que todos devam ser capazes de estar bem, sentir-
se bem e fazer o bem, todos os dias. Nossos clientes merecem roupas de grande
qualidade e estilo, que foram adquiridas e produzidas de uma maneira que respeite as
pessoas, o meio ambiente e os animais - sem comprometer e sem nenhum custo
adicional.

Desde que começamos nossa pesquisa anual de insights, nossos clientes têm dito que
querem saber mais sobre a sustentabilidade das roupas que compram.  Em resposta a
essa demanda, nos preparamos para criar uma mensagem voltada ao cliente que pudesse
dar vida à sustentabilidade de uma maneira descomplicada e facilmente acessível,
ajudando os clientes a encontrar os produtos que desejam e reafirmando que eles foram
produzidos e fabricados de maneira sustentável.

Em especial, gostaríamos de alinhar nossa comunicação sobre sustentabilidade com a
comunicação da marca C&A para enfatizar que a sustentabilidade é o novo normal.

Em 2018, alcançamos um marco importante na jornada da sustentabilidade com o
lançamento da #WearTheChange, nossa primeira campanha de comunicação de
sustentabilidade multicanal e global. Ela foi lançada na Europa em fevereiro de 2018 nas
lojas, on-line e em materiais impressos. Todos os produtos anunciados na campanha
#WearTheChange são produzidos e confeccionados de maneira mais sustentável do que



os métodos convencionais. Todos eles podem ter sua sustentabilidade verificada: por
exemplo, algodão orgânico certificado ou com a certificação Cradle to CradleTM.

A mensagem da campanha #WearTheChange é clara: cada pequeno passo conta.
Estamos convidando clientes a participar de nossa jornada de sustentabilidade com uma
mensagem inspiradora e otimista de que é possível estar bem e se sentir bem, sem abrir
mão de nada. 

A campanha foi lançada no Brasil e na China em abril de 2018, com adaptações
personalizadas para cada mercado. Brasil e China já lançaram uma série de comunicações
para aumentar a conscientização entre os clientes e o público em geral sobre os
benefícios de uma moda mais sustentável e como os clientes podem se envolver ainda
mais. No México, lançamos a campanha #WearTheChange em abril de 2019.

Declarações dos produtos #WearTheChange

#WearTheChange não é uma certificação nem uma reivindicação – é uma campanha de
comunicação de grande alcance para ajudar clientes a identificar e entender os produtos
mais sustentáveis que oferecemos e a aprender mais sobre nossas iniciativas de
sustentabilidade. Porém, todo produto em destaque na campanha precisa permitir que
sua declaração de sustentabilidade possa ser verificada.

Dando vida à sustentabilidade

Como parte de nossa missão de levar produtos sustentáveis à população, a campanha
#WearTheChange se concentra nas necessidades dos clientes da C&A. Isso significa
ajudá-los a encontrar os produtos que eles desejam em uma variedade de estilos e cores
apropriados e transmitir suas credenciais de sustentabilidade de maneira clara, simples e
facilmente acessível para todos.

Para mais sobre a campanha #WearTheChange, assista a este vídeo

#WearTheChange: Conectando-se aos clientes

Desde que a campanha #WearTheChange foi lançada, no início de 2018, alcançamos
milhões de pessoas com nossas mensagens sobre moda mais sustentável.

Na Europa, quase dobramos a taxa de reação geral em comparação com a nossa média.
No Brasil, atingimos quase 118 milhões de impactos, mais de 12 milhões de
envolvimentos e inúmeros artigos e posts na mídia.
Na China, 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.

Envolvendo os clientes no Brasil

No Brasil, os funcionários da C&A receberam uma camiseta #VistaAMudança e foram
incentivados a publicar selfies nas redes sociais para ajudar a aumentar a conscientização
e o engajamento, tanto entre os funcionários quanto com os clientes. Vitrines nas lojas,
comunicação em equipamentos, etiquetas em produtos, painéis e outras comunicações
explicaram os elementos de moda mais sustentável e como a C&A está apoiando o
processo. Essas comunicações, juntamente com um site dedicado à sustentabilidade,

https://www.youtube.com/watch?v=b4957blZjOA


comunicados de imprensa, inúmeros posts nas redes sociais, dois documentários e um
videoclipe especial com a cantora brasileira Mahmundi - que escreveu uma música sobre
#VistaAMudança e nossa jornada em sustentabilidade -, trouxeram mais entusiasmo para
a campanha. O vídeo ganhou mais de 11 milhões de visualizações on-line. Mais tarde em
2018, dois eventos C&A Fashion Futures, aos quais compareceram centenas de membros
do público, aumentaram ainda mais a conscientização e o envolvimento dos clientes na
jornada rumo a uma moda mais sustentável.

Para se conectar ainda mais com os jovens, a C&A convidou um jovem poeta brasileiro
(@akapoeta) para escrever um manifesto usando algumas das palavras nas camisetas
com certificação Cradle to Cradle™. Em seguida, convidamos três influenciadores para ler
as palavras do poeta e compartilhá-las nas redes sociais. Ao mesmo tempo, enviamos um
kit para imprensa contendo uma camiseta Cradle to CradleTM, um canudo de vidro, um
copo Menos 1 Lixo e uma versão impressa do manifesto, para um pequeno grupo de
influenciadores de moda e sustentabilidade. Isso gerou 24 postagens adicionais nas redes
sociais, com mais de 275.000 impactos potenciais.

Leia mais sobre a campanha #VistaAMudança no Brasil

China: envolvendo os clientes e o público na campanha #WearTheChange

Na China, o lançamento da campanha #WearTheChange assumiu uma atmosfera
incontestavelmente local, com cada elemento cuidadosamente desenvolvido para se
conectar com os clientes locais, especialmente as gerações mais jovens. Duas
campanhas, uma em abril e outra em agosto, aumentaram a conscientização sobre o uso
de algodão mais sustentável na C&A e destacaram outras mensagens de sustentabilidade.

Primeiro, a C&A lançou um concurso de design gráfico com mensagens de
sustentabilidade e imagens visuais em camisetas e bolsas de lona. A promoção de um
mês levou a mais de 2.500 projetos dos participantes. Exibições nas lojas e publicações
nas redes sociais explicaram que o algodão em cada item havia sido cultivado em
Binzhou, na província de Shandong, utilizando práticas de cultivo orgânico.

Alguns meses depois, a campanha #WearTheChange continuou com um programa
adaptável ao estilo de vida, com cadernos coloridos feitos com tintas e papéis
sustentáveis e com as mesmas estampas das camisetas e bolsas. A série de sete
cadernos recicláveis também destacou as mensagens de sustentabilidade e a
responsabilidade pessoal de ajudar a proteger o meio ambiente. Uma embalagem de
presente especial juntou tudo com uma camiseta #WearTheChange, caderno, bolsa de
lona decorada e adesivos para combinar.

A campanha #WearTheChange da C&A China nas redes sociais resultou em mais de
350.000 visualizações.

Leia mais sobre a campanha #WearTheChange

Fazendo dos produtos mais sustentáveis o novo normal

Queremos que todos os nossos produtos sejam os melhores possíveis: desenvolvidos,
obtidos e produzidos considerando a sustentabilidade. A C&A é líder mundial na compra
de algodão orgânico certificado. Atualmente, vendemos mais roupas feitas com algodão
mais sustentável do que com algodão convencional.

https://www.youtube.com/watch?v=OUcsR3mjREg
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Também começamos a desenvolver produtos de moda circular, com o lançamento da
primeira camiseta com a certificação Cradle to CradleTM nível Gold, seguida do lançamento
do nosso jeans certificado em 2018, ambos desenvolvidos em parceria com a Fashion for
Good. Desde então, a C&A lançou mais produtos com certificação Cradle to CradleTM nas
coleções Masculina, Feminina e Infantil na Europa, no México e no Brasil.

Leia mais sobre a nossa abordagem à moda circular

Leia sobre o algodão mais sustentável

Europa: Lançando nossa campanha de comunicação global sobre
sustentabilidade

Nossas pesquisas anuais com clientes, em parceria com a GlobeScan, mostraram que
muitos clientes gostariam que falássemos mais sobre sustentabilidade – e que os clientes
europeus preferiam displays em loja como canal de comunicação. Seguindo esse
feedback, continuamos promovendo nossos produtos orgânicos na Europa, bem como
falando sobre nossas jaquetas 100% certificadas pela Responsible Down Standard e os
atributos de sustentabilidade de nossos jeans.

Em 2018, lançamos a campanha #WearTheChange em vários canais, inclusive nas lojas
físicas e no e-commerce. A mensagem da campanha #WearTheChange já abrange todas
as atividades de sustentabilidade voltadas para nosso cliente. Durante 2018, abordamos
os benefícios específicos de sustentabilidade de nossos produtos por meio da campanha,
inclusive nossos itens com certificação Cradle to CradleTM nível Gold, assim como de
algodão orgânico certificado, poliéster reciclado e couro livre de cromo.

Leia mais sobre plumas e penas obtidas com responsabilidade

Brasil: Ampliando a força da nossa reputação

Através de nossa pesquisa de 2018, os clientes nos disseram que a C&A é a líder em
sustentabilidade no Brasil entre as marcas de vestuário. Nossa campanha
#VistaAMudança foi lançada no Brasil em abril de 2018, com comunicações variadas
personalizadas para os mercados locais. Em 2019, a C&A Brasil continuará a conscientizar
os clientes sobre nossos compromissos e desempenho de sustentabilidade.

México: Desenvolvendo nossa reputação em sustentabilidade

A pesquisa de 2018 demonstrou que os clientes no México continuam a apreciar a
qualidade e o valor que obtêm dos produtos da C&A. Também somos reconhecidos por
proteger o meio ambiente, mas nem tanto por nossos produtos de algodão mais
sustentável. A #WearTheChange foi lançada no México no Dia da Terra em 2019,
juntamente à construção de uma marca mais ampla. Continuaremos usando a campanha
#WearTheChange para tornar os clientes mais conscientes das opções de moda
sustentável que oferecemos no México.

China: construindo parcerias para nos conectarmos com os clientes em
sustentabilidade

Na China, alavancamos parcerias com duas outras empresas conhecidas por seu
compromisso com a sustentabilidade como parte de nossa campanha multifacetada
#WearTheChange. Com a marca de unhas sustentáveis Little Ondine, lançamos um “kit

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/
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verde” contendo esmalte natural à base de água. E fizemos uma parceria com a
Jiukoushan, que produz cadernos coloridos e recicláveis utilizando materiais sustentáveis,
para apresentar em uma série de seus cadernos os designs sobre sustentabilidade que
foram vencedores do nosso concurso de design gráfico #WearTheChange. Ambas as
iniciativas visaram a envolver a geração mais jovem por meio de produtos e mensagens
divertidas, criativas e informativas.

O caminho para a transparência

Nossos clientes querem que sejamos mais transparentes a respeito da origem de suas
roupas para que eles possam confiar que estamos fazendo as escolhas certas por eles.
Estamos atendendo a essa demanda por meio de comunicações on-line, por exemplo,
publicando listas atualizadas das fábricas dos nossos fornecedores. Para fazer uma
diferença real em muitas das questões socioambientais sobre vestuário, precisamos fazer
nossa parte para mudar a indústria como um todo – e a única forma de fazermos isso é
por meio da colaboração.

Leia mais sobre nossas colaborações com a indústria

Veja nossa lista de fornecedores e o mapa de divulgação

Mensagem global sobre sustentabilidade

Nossas abordagens de comunicação são localizadas para garantir que estamos falando
com nossos clientes regionais sobre questões com as quais eles se preocupam.
Aprendemos desde 2015 que, apesar de haver algumas diferenças entre países,
normalmente há questões centrais que são importantes para todos. Assim, em 2017,
lançamos nossa camiseta com a certificação Cradle to CradleTM nível Gold com campanhas
semelhantes em toda a Europa e no Brasil, seguida pelo lançamento de nosso jeans com
certificação Cradle to CradleTM nível Gold nas coleções Masculina e Feminina, em 2018.
Replicamos esse modelo em nossa nova campanha #WearTheChange, desenvolvendo
uma mensagem global básica com adaptações mínimas para cada região.

Próximos passos

Melhorando a comunicação através da campanha #WearTheChange

Lançamos a campanha #WearTheChange como um ponto focal para nossas comunicações
de sustentabilidade voltadas para o cliente. Ainda em 2019, começaremos a comunicar os
benefícios específicos da sustentabilidade de nossos produtos por meio da campanha,
localizada para cada região. Também estamos atualizando nossas etiquetas de
identificação de produtos, quando apropriado, para fornecer aos clientes ainda mais
informações sobre produtos específicos.

Ação conjunta em lojas físicas

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/lista-de-fornecedores/
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Pequenas mudanças fazem uma grande
diferença
Embora nosso objetivo seja tomar as decisões mais sustentáveis em nome de nossos
clientes, nós só conseguimos fazer sozinhos a nossa parte. Estamos procurando formas de
utilizar nosso posicionamento com relação à sustentabilidade para fazer mais para engajar
os clientes nas lojas, para que a sustentabilidade possa se tornar o novo normal: algo que
todos fazemos juntos, todos os dias.

Nosso desempenho em 2018

Convidando clientes a participarem da nossa jornada de sustentabilidade

Em nossas lojas na Europa, no Brasil e na China, a primeira coisa que nossos clientes
veem é nossa nova campanha #WearTheChange, que pretende ajudar nossos clientes a
encontrar os produtos que desejam e ter a certeza de que eles foram produzidos e
fabricados de maneira sustentável. A campanha foi lançada no México no início de abril de
2019, levando a sustentabilidade a clientes em todo o mundo.

Leia mais sobre a campanha #WearTheChange

Oferecendo produtos mais sustentáveis

Há muitos anos, agimos em nome de nossos clientes para fabricar nossas roupas de
maneira responsável e adquirir nossos materiais tendo a sustentabilidade em mente. 71%
do algodão que usamos é orgânico ou adquirido como Better Cotton, além de oferecermos
produtos revolucionários, como nossa camiseta com a certificação Cradle to CradleTM nível
Gold.

Leia mais sobre nosso compromisso com o algodão mais sustentável

Leia mais sobre nossos produtos com certificação Cradle to Cradle ™

Ajudando os clientes a reciclar com a campanha ‘we take it back’

Depois do sucesso do lançamento na Holanda, em 2017 implantamos nosso programa de
coleta de roupas usadas em três outras regiões – Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Em 2018,
expandimos para Portugal e Espanha, ampliamos o programa no Brasil (chamado
Movimento ReCiclo) e lançamos um programa de coleta on-line na Alemanha, que oferece
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aos clientes outra opção para dar nova vida às roupas antigas. Em 2019, a coleta de
roupas usadas em lojas físicas ficou disponível como um projeto-piloto em algumas lojas
no México e pretendemos expandir o programa para outros mercados até 2020.

Europa

O programa ‘we take it back’ está agora disponível em 460 lojas, onde os clientes deram
uma nova vida a mais de 650 toneladas (aproximadamente 2 toneladas por dia) de roupas
indesejadas. Na Alemanha, a C&A colaborou com a PACKMEE como parte do nosso
primeiro programa de coleta de roupas usadas on-line. Os clientes enviaram 17 mil
encomendas desde setembro de 2018, ajudando a manter as roupas indesejadas longe
dos aterros sanitários e apoiando a Save the Children na Alemanha.

Brasil

Desde o sucesso do projeto-piloto de coleta de roupas usadas no Brasil, lançado no final
de 2017, expandimos o programa ‘Movimento ReCiclo’ de 31 para 80 lojas participantes
da C&A. Somente em 2018, arrecadou 2.630 kg de itens, representando 14.256 peças.
Destas, 73% estavam em boas condições e foram encaminhadas para reutilização no
Centro Social Carisma, uma organização dedicada às crianças e suas famílias. Os 27% dos
itens restantes foram enviados para reciclagem. O Centro Social Carisma arrecadou €
1.502 por vender os itens coletados e investiu o dinheiro em projetos que beneficiam mais
de 400 pessoas por semana. Desde o início do “Movimento ReCiclo” no Brasil, nós
arrecadamos 2.831 kg, ou 15.332 peças para reutilização e reciclagem.

Ainda no Brasil, onde além de roupas nós também vendemos celulares, compartilhamos a
responsabilidade de recolher e descartar adequadamente telefones celulares e baterias.
Em 2018, coletamos 49.472 baterias e 3.960 celulares em nossas lojas. No total, 53.432
itens foram coletados.

O engajamento dos funcionários é a chave para o nosso sucesso com o programa de
coleta. A cada ano, a C&A Brasil reconhece as três lojas que enviam mais celulares e
baterias para reciclagem. Os gerentes das lojas celebram as realizações com os
funcionários, aproveitando a oportunidade para compartilhar informações adicionais sobre
os impactos positivos do programa de reciclagem, por meio de discussões, um vídeo e um
pequeno presente para todos os funcionários. Em 2018, lojas da C&A em São Paulo,
Pelotas e Rio de Janeiro foram reconhecidas por coletar e enviar o maior número de itens
eletrônicos para reciclagem.

Leia mais sobre nosso programa de coleta em lojas físicas

Oferecendo aos nossos clientes uma visão das nossas lojas sustentáveis

No Brasil, somos a primeira empresa de varejo de moda a ter uma Loja ECO personalizada
e certificada em Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED). Quatro vezes por ano,
convidamos os clientes e outros membros interessados do público a visitar e conhecer
mais sobre a loja nos bastidores.

Próximos passos

Implantar a campanha #WearTheChange em todo o mundo

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/produtos-da-moda-circular/


A partir de 2019, a #WearTheChange estará ativa em todos os mercados de varejo da
C&A, incluindo o México, que está lançando a campanha no início do ano. Continuaremos
abordando os tópicos de sustentabilidade relevantes para nossos clientes e levando a
história de nossos produtos a outro patamar por meio da sinalização da certificação Cradle
to CradleTM e diversas comunicações #WearTheChange personalizadas regionalmente.
Para romper verdadeiramente essa barreira e engajar nossos clientes, estamos ativando a
campanha #WearTheChange em vários canais.

Para mais sobre a campanha #WearTheChange no México, assista a este vídeo

Focar nossa abordagem nos produtos com certificação Cradle to CradleTM

Na Europa, nosso objetivo era entregar mais de 2 milhões de peças Cradle to CradleTM nas
duas primeiras temporadas, acompanhadas por campanhas que mostravam os produtos.
Até o momento, entregamos quase 4 milhões de peças. No Brasil, desenvolvemos um
plano de ação para a certificação Cradle to CradleTM para aproveitar o sucesso do
lançamento e nos posicionar para alcançar ainda mais clientes. Prevemos fazer o mesmo
no México no próximo ano.

No futuro, estamos empenhados em garantir o desenvolvimento dos produtos e coleções
de roupas com a certificação Cradle to CradleTM, de acordo com o que é comercialmente e
localmente relevante para os clientes. Priorizar e aperfeiçoar nossa abordagem aos
produtos com certificação Cradle to CradleTM nos ajudará a atender ainda melhor a
demanda de nossos clientes por uma moda mais sustentável.

Expandir o programa ‘we take it back’

Em 2018, continuamos a escalar o programa, atingindo ainda mais países durante o ano e
o início de 2019.Também expandimos nosso programa de coleta de roupas usadas no
Brasil de 31 lojas em 2017 para 80 lojas em 2018, e expandiremos para 130 lojas em
2019.Durante 2019, o programa de coleta também está sendo estendido para 10 lojas no
México, como um programa-piloto.

Fortalecer as comunidades
Impacto positivo nas comunidades que
influenciamos
Muitos dos países fornecedores da C&A são desproporcionalmente afetados por questões
socioambientais, que variam de pobreza e intensa desigualdade de gênero a climas
extremos e doenças. Todas essas questões afetam negativamente nossas comunidades
fornecedoras e aquelas nas quais moram os funcionários da C&A.

https://www.youtube.com/watch?v=2vtsgd1rxNw&list=PL3QBab01tFPFVbYlJdHqyOn-_R264L_EG


Para fortalecer, de fato, as comunidades mais vulneráveis, temos de chegar à causa raiz
desses desafios complexos. Trabalhamos em parceria com a C&A Foundation para abordar
esses desafios e tentar trazer as pessoas para essa jornada conosco. Realizamos
programas voluntários que apoiam instituições e organizações sociais locais e mantemos
oportunidades nas lojas para que os clientes possam desempenhar um papel no apoio às
instituições sociais comunitárias. Além disso, procuramos mudar conceitos e incentivar
mudanças sociais. Também estamos firmando parcerias com a Save the Children e C&A
Foundation para ajudar comunidades a se tornarem mais resilientes e responderem a
desastres.

Nosso desempenho em 2018

Ajudando crianças e famílias em todo o mundo

Nos últimos três anos, a C&A Foundation ofereceu uma parceria que arrecadou mais de €
10 milhões para a Save the Children, e, em 2018, renovamos nossa parceria por mais três
anos e outros € 10 milhões. Em 2018, a parceria alcançou mais de 8 milhões de pessoas,
das quais cerca de 4 milhões são crianças.

Avaliando e melhorando nossa parceria

Em 2017, a C&A Foundation formou uma comissão de avaliação independente das
parcerias e seus programas.  Usamos essa oportunidade para saber mais como melhorar
não apenas a eficácia da parceria em campo, mas também como a C&A trabalha como
empresa com ONGs em parcerias exclusivas como essa. Em 2018, trabalhamos em
estreita colaboração com a Save the Children e a C&A Foundation para aprender com



essas lições e projetar a próxima fase de nossa parceria. Isto é o que aprendemos e como
respondemos:

O impacto leva tempo. Precisamos garantir que os parceiros tenham tempo para debater
o engajamento e o escopo do programa – sendo realistas em relação a prazos e claros
quanto a funções e responsabilidades.

Como resultado, simplificamos internamente nossa governança de parcerias para
melhorar a estratégia e a tomada de decisões.

Recursos iniciais ajudam. Durante a resposta a emergências, os recursos iniciais (seed
funding) ajudam a proporcionar uma resposta rápida e dimensionar operações. Na Etiópia,
os recursos da C&A Foundation foram reciclados de duas a três vezes, o que angariou
mais US$20 milhões.  Porém, como isso não é medido sistematicamente, estamos
trabalhando para melhorar os KPIs de recursos iniciais. Isso inclui pedir um feedback dos
beneficiários a fim de auxiliar no aprendizado e melhorar respostas futuras.

Demos continuidade a este formato para apoiar as respostas de emergência - liberação
rápida de fundos flexíveis com KPIs para monitorar o feedback dos beneficiários. Além
disso, a Save the Children, na Suíça, lançou o Children’s Emergency Fund (Fundo de
Emergência para Crianças) para alavancar outros doadores para prover recursos iniciais.
Os recursos angariados por meio das atividades de Natal e caixas de doações da C&A
Europa irão para o Children's Emergency Fund.

Os programas precisam ser longos o suficiente. Para ver resultados em escala – inclusive
políticas implementadas em países e ferramentas para resiliência em desastres
internalizadas em comunidades –, os programas devem durar pelo menos cinco anos.

A Save the Children aumentou seu programa de Redução de Risco de Desastres (DRR)
para 5 anos, com base nos 3 anos anteriores de trabalho.

Enfoque no governo local. Muitos países já têm políticas em vigor, mas que não estão
sendo colocadas em prática.  Precisamos garantir que a autoridade e o governo locais
tenham a capacidade de implementá-las.

A Save the Children agora está se concentrando na segunda fase do seu programa de
DRR, com o objetivo de melhorar a redução de riscos e a resiliência das comunidades
urbanas para mitigar e administrar choques e riscos cotidianos. Isso inclui o fortalecimento
das políticas de resiliência e redução de risco centradas na criança, sensíveis ao gênero e
inclusivas, nos níveis nacional e local, e a capacitação de instituições, organizações e
indivíduos para fortalecer a resiliência.

Assistência a desastres

Por meio de nosso programa de Redução de Risco de Desastres com a C&A Foundation e a
Save the Children, estamos ajudando comunidades a se tornarem mais resilientes a riscos
diários e se prepararem para os grandes desastres. Desde março de 2018, a C&A
Foundation e a Save the Children responderam a dez desastres, criaram o Children’s
Emergency Fund e desembolsaram € 1,14 milhão para ajudar crianças e suas famílias.
Entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2019, nossos clientes também doaram mais de €
604.081 à Save the Children. 

Children’s Emergency Fund (Fundo de Emergência para Crianças)



O Children's Emergency Fund é um fundo para o qual diferentes doadores contribuem ao
longo do ano, para que ele tenha recursos antes que uma emergência ocorra. Esse
financiamento pré-estabelecido permite que a Save the Children inicie a primeira
intervenção dentro de 48 horas após a ocorrência de uma crise, o que salva vidas
imediatamente e alivia o sofrimento da população afetada. Dessa forma, o Fundo tem um
impacto imediato e direto na vida das crianças mais vulneráveis e suas famílias. O
objetivo do Children's Emergency Fund é levantar mais de € 879.000 (com a meta
declarada de 1 milhão de francos suíços) no primeiro ano, com uma meta anual de quase
€ 2,2 milhões (2,5 milhões de francos suíços) até 2021.

C&A Together

Entre março de 2018 e dezembro de 2018, a C&A Foundation arrecadou € 2,9 milhões
para 142 iniciativas em 18 países europeus. Os beneficiados foram escolhidos por nossos
funcionários por meio de nosso programa de doações comunitárias C&A Together.

Leia mais sobre nossos esforços de assistência a desastres

Leia mais sobre nossas parcerias beneficentes

Retribuição e voluntariado
Facilitando a retribuição
A retribuição é fundamental para a C&A e seus funcionários, muitos dos quais
generosamente oferecem doações e trabalho voluntário em suas respectivas
comunidades. Gostaríamos de tornar esse processo mais fácil e gratificante para os
nossos colegas, unindo ações individuais para criar um impacto maior do que a soma de
suas partes. Desde a arrecadação de recursos nas lojas até a oferta de trabalho
voluntário, estamos mobilizando milhares de funcionários da C&A no mundo todo para que
eles desempenhem seu papel no tratamento de questões sociais, por meio de programas
realizados em parceria com a C&A Foundation. Como sempre, permitimos que cada região
defina como e onde retribuir para garantir que a experiência seja impactante em nível
local. 
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Nosso desempenho em 2018

C&A Together em toda a Europa
Nosso programa de doações comunitárias C&A Together canaliza os recursos da C&A
Foundation para instituições sociais indicadas por organizações de varejo locais da C&A
para dar apoio ao bem-estar das crianças. Isso significa que podemos explorar o
conhecimento de nossos colegas sobre as necessidades de suas comunidades locais e
ampliar a eficiência de nossas doações. Isso também oferece aos funcionários a
oportunidade de um engajamento mais aprofundado com suas respectivas comunidades.

No total, 142 iniciativas diferentes em 18 países europeus receberam € 2,9 milhões entre
março de 2018 e dezembro de 2018. Os recursos da C&A Foundation foram distribuídos de
diversas maneiras, inclusive:

A C&A França dedicou sua campanha de volta às aulas (Back to School) ao C&A Together. 
Para cada item infantil vendido, a C&A Foundation doou € 1 à Secours Populaires Français,
doando um total de € 100.000 em apoio a crianças carentes em toda a França com
materiais escolares para o novo ano acadêmico. Após a campanha de volta às aulas de
voluntariado de funcionários, a C&A Foundation doou € 40.000 para a Secours Populaires
Francais.
Na Maratona da Cidade de Viena, os funcionários da C&A Áustria correram com e pelos
doutores da alegria Red Nose, apoiados pela C&A Foundation com um patrocínio de €
120.000.
A C&A Alemanha, com o apoio da C&A Foundation, ajudou a Mittagskinder Foundation com
€ 105.000. Mais de 200 crianças em 'abrigos sociais' em Hamburgo recebem refeições
saudáveis e gratuitas regularmente, ajuda escolar e apoio social e educacional, inclusive
um programa extenso de exercícios.
Outros programas beneficentes do C&A Together que ocorreram durante o ano incluíram
apoio à pesquisa de câncer infantil na Espanha, um programa 'coração para crianças' na
Alemanha, para arrecadar recursos para crianças carentes, uma campanha 'compartilhe
sua energia' na Áustria e a corrida Child Focus Run na Bélgica e em Luxemburgo, em prol
de crianças desaparecidas e exploradas.

Leia mais sobre a C&A Together com a C&A Foundation

China
Quando uma funcionária de nossa loja de Pequim foi gravemente ferida em um incêndio,
seus colegas fizeram uma doação generosa de quase € 20.000 (RMB 147.769) para ajudar
em seu tratamento médico. A doação foi seguida de recursos adicionais para apoiar seus
cuidados médicos, além de visitas frequentes de seu gerente de loja e área. Durante o
inverno de 2018 e início de 2019, a C&A China doou 300 peças de roupas de inverno para
os residentes do condado de Tianfu na província de Chongqing, para que as crianças
locais pudessem ter um inverno confortável. Esse projeto foi realizado em cooperação com
a Beijing Women and Children’s Development Foundation (Fundação para o
Desenvolvimento de Mulheres e Crianças de Pequim) e o Fundo ECT.

http://www.candafoundation.org/impact/strengthening-communities


Brasil

Estudo de caso: Ajudando e celebrando famílias
imigrantes

O programa de voluntariado do Instituto C&A no escritório central da C&A Brasil já existe
há três anos. Em 2018, cerca de 137 funcionários voluntários participaram de 10 eventos,
mais do que no ano anterior, e os eventos se estenderam além do local do escritório para
incluir amigos e familiares.

Foi uma alegria contemplar a presença de crianças voluntárias durante o Dia da Criança
Imigrante, realizado em outubro no CAMI - Centro de Apoio e Pastoral do Migrante, onde
67 adultos e 12 crianças se apresentaram como voluntários.

'Foi uma oportunidade para as famílias ajudarem, darem o exemplo, ensinarem,
aprenderem, agradecerem e se divertirem com as crianças', diz Flávia Fernandes,
especialista em TI, que participou do evento com o marido e o filho, Joaquim.

Enquanto as crianças se divertiam, as mães imigrantes participaram de uma rodada de
palestras sobre direitos humanos e condições de trabalho - atividade realizada
mensalmente pelo CAMI.

'Participar do voluntariado com Lilian, minha esposa, foi um dia inesquecível para receber
as crianças e também um dia de reflexão para nós. Minhas filhas, Lívia, de 8 anos, e
Larissa, de 4 anos, tiveram a oportunidade de participar das atividades e entender, pelo
menos um pouco, os desafios das crianças imigrantes no Brasil, e quanto devemos nos
aproximar delas. Agradecemos ao Instituto C&A pela oportunidade', afirma Ricardo
Gomes, do departamento de Relações Sindicais da C&A.

O Instituto C&A também aumentou o número de parcerias no Programa de Voluntariado
na sede, apoiando quatro novas organizações relacionadas à indústria da moda: Mulheres
de Paraisópolis (AMP), Barueri Amparo e União Social (BAU), Centro Social Carisma, e
Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI). Durante o ano, os eventos de curto e
médio prazo foram realizados on-line e pessoalmente, atraindo 171 voluntários.

Desenvolvendo nosso programa de voluntariado para funcionários no Brasil

O Instituto C&A mantém um programa de voluntariado para funcionários em parceria com
a C&A desde 1991, que conta com 1.541 voluntários entre nossos funcionários de lojas por
todo o país. Em 2018, pela primeira vez, mais de 260 gerentes das lojas da C&A foram
convidados a passar um dia inteiro voluntariando seu tempo e serviços em prol de um
parceiro do Programa de Fortalecimento de Comunidades do Instituto C&A. Além de doar
seu tempo para causas dignas, os líderes tiveram a oportunidade de se envolver mais na
causa voluntária, para que pudessem inspirar suas próprias equipes.

Outras atividades de voluntariado incluíram a revitalização de espaços, como a biblioteca
escolar e a área esportiva da Escola Pública Marechal Deodoro, um bazar beneficente para
arrecadar fundos para o Carisma, a instrução à imigrantes sobre como criar um currículo
no CAMI e o plantio de um novo jardim na OCA.



Até o final de 2018, o programa de voluntariado das lojas contou com a participação de
126 equipes de funcionários, sendo 38 selecionados como finalistas para o Prêmio
Voluntário de 2018, que reconhece as equipes com as iniciativas que mais se destacaram
durante o ano. Mais de 1.700 ações foram realizadas durante 2018, beneficiando 16.000
pessoas em 83 instituições no Brasil. Além disso, 256 lojas e três centros de distribuição
participaram dessas iniciativas, representando 93% das unidades da C&A no Brasil, dado
que o programa tem crescido constantemente nos últimos anos. A C&A Brasil também
possui um comitê de voluntariado, com representantes de cada divisão da C&A.

México
Voluntariado para assistência e recuperação de desastres

Nos últimos 11 anos, a C&A México tem patrocinado um dia de voluntariado para seus
funcionários na sede, e, em 2018, não foi diferente. Cerca de 230 funcionários - todos
funcionários da sede - embalaram 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. Além disso, funcionários das lojas e
centros de distribuição da C&A escreveram cartões postais com palavras de incentivo para
as pessoas que receberam os kits. Os funcionários que prepararam os kits também
receberam treinamento sobre o que fazer quando uma emergência acontece. Além de
beneficiar crianças e famílias carentes, as atividades de voluntariado auxiliam na
consolidação do trabalho em equipe, de habilidades de liderança e do orgulho de trabalhar
na C&A.

Leia mais sobre voluntariado no site da C&A Foundation

Equilibrando abordagens globais e locais

Adotamos uma abordagem de comunicação local para garantir o engajamento e a
capacidade de clientes atuarem em assuntos de seu interesse. Os clientes disseram que
nosso trabalho beneficente em suas comunidades locais poderia ser mais focado. Pode ser
difícil obter o equilíbrio certo entre apoiar causas e instituições sociais locais e globais,
mas acreditamos que essas duas abordagens são necessárias para equilibrar o interesse
local e ampliar nossa escala e nosso alcance. 

Próximos passos

Retribuição e voluntariado

No Brasil, manteremos a parceria com o Instituto C&A para o nosso programa de
voluntariado, com o objetivo de continuar a aumentar o envolvimento de funcionários e o
número de pessoas atendidas por meio dos diversos eventos de voluntariado.

No México, os planos incluem uma campanha especial de um dia nas lojas, a ser realizada
em quatro cidades - Cidade do México, Guadalajara, Tijuana e Culiacán. Os clientes que
comprarem mais de $ 499 pesos (€ 25) em itens na loja terão acesso a uma oficina onde
poderão pintar uma boneca das preocupações (bonecas artesanais típicas da Guatemala,
geralmente usadas para ajudar as crianças a livrarem-se dos medos). Para cada boneca
que nossos clientes levarem para casa, a C&A Foundation doará três bonecas das

https://voluntarios.institutocea.org.br/pages/12728-licoes-do-brasil-para-europa
http://www.candafoundation.org/work/results/publications/ca-foundation-employee-volunteering-programme-evp-brazil


preocupações para a Save the Children (até 900 bonecas no total, no valor de € 2.700),
que serão entregues às crianças na caravana de migrantes em Tijuana para ajudá-las a
lidar com o estresse.

Assistência a Desastres
Ajudando comunidades vulneráveis a se
tornarem mais resilientes
Na C&A, acreditamos verdadeiramente no fortalecimento das comunidades. Isso é parte
integrante de nossa cultura e legado – é o que somos como marca. Muitas de nossas
operações estão localizadas em países ameaçados por um grande número de desastres
naturais todos os anos.

Parceria humanitária global da C&A

Em 2015, a C&A e a C&A Foundation desenvolveram nossa primeira parceria humanitária
global, colaborando com a fundação Save the Children em apoio a milhões de crianças e
famílias em todo o mundo. Nossas iniciativas conjuntas se concentraram em duas áreas:
preparação para desastres, incluindo o desenvolvimento de resiliência, além de resposta
imediata a emergências de crises humanitárias.

O trabalho de resposta a emergências da Save the Children apoia intervenções que
permitem a pessoas afetadas por desastres viverem vidas decentes e dignas. Nosso foco
está no financiamento rápido e flexível usado para manter as operações da Save the
Children e atrair outros fundos para a resposta.

O trabalho de resiliência e Redução de Riscos de Desastres (DRR) financiado por nossa
parceria se concentra em comunidades urbanas em cinco países. O objetivo é aumentar a
resiliência dessas comunidades, ajudando-as a se preparar para desastres naturais e
riscos do dia a dia.  Até hoje, já ajudamos no trabalho da Save the Children em 48
comunidades e 75 escolas para fortalecer a capacidade de indivíduos e organizações.

Juntos, também dimensionamos iniciativas menores, ajudando governos na
implementação de políticas em nível nacional.



Nosso desempenho em 2018

Ajudando crianças e famílias em todo o mundo

Nos últimos quatro anos, a C&A Foundation ofereceu recursos por meio de parcerias no
valor de € 13,44 milhões, sem incluir os recursos adicionais doados por meio de
campanhas de marketing e de funcionários. Isso contribuiu para ajudar mais de 15
milhões de crianças em todo o mundo desde 2015. A C&A levanta fundos adicionais por
meio de marketing relacionado à causa e outras campanhas em lojas e com clientes e
funcionários na Europa e no México – um total de mais de € 4 milhões desde 2015. Em
2018, a C&A Foundation renovou a parceria com a Save the Children para mais € 3,6
milhões.

Desde março de 2018, a C&A Foundation e a Save the Children responderam a 11
desastres e criaram o Children’s Emergency Fund. Juntamente com as respostas iniciadas
em anos anteriores, em 2018, a Save the Children conseguiu alcançar mais de 8 milhões
de pessoas com o apoio da C&A e da C&A Foundation. As respostas em 2018 incluíram:

Pacote integrado de serviços para as crianças Rohingya e suas comunidades
Resposta à seca na Etiópia
Resposta à inundação em Bangladesh
Inundações em Laos
Terremoto em Lombok
Inundações em Kerala - além disso, funcionários da C&A e COFRA levantaram € 5.080,
valor que foi igualado pela C&A Foundation
Inundações em Sinaloa
Resposta de emergência ao terremoto e tsunami em Sulawesi
Êxodo de emigrantes no México

Entre janeiro de 2018 e março de 2019, a C&A Europa e a C&A México arrecadaram um
total de € 1.331.141 para a Save the Children por meio de marketing relacionado às
causas, apelos emergenciais e outras iniciativas.

Compartilhamento que funciona

Em 2018, a C&A Foundation e a Save the Children continuaram liderando e distribuindo
pesquisas que consolidassem evidências no campo da Redução de Riscos de Desastres
(DRR), com um pacote de 10 projetos de pesquisa em três temas:

1. Política e o ambiente favorável

2. Impactos dos riscos sobre a educação

3. Soluções para a redução de riscos centrada nas crianças e segurança escolar

Cada um dos cinco países onde atuamos enfrenta desafios distintos. Em Bangladesh, por
exemplo, nosso foco concentra-se na gestão de risco para mulheres, crianças e
trabalhadores do setor de vestuário, enquanto no México e na China, nosso foco é sobre a
segurança nas escolas.  As equipes da Save the Children nos países compartilham o
aprendizado entre si, de maneira que possam desenvolver uma estrutura geral de
aprendizado que elas e outras instituições possam aproveitar futuramente.

Convocar e inspirar outras pessoas



Uma parceria para melhorar a resiliência de mulheres e crianças tem efeito limitado.
Queremos causar um impacto maior do que a soma de nossas partes. Compartilhamos
lições aprendidas em programas de cinco países dentro da Save the Children e com o
setor global de DRR. A criação de um diálogo global e regional para fortalecer o setor é um
foco importante desse programa.

Leia mais no Relatório Anual da C&A Foundation de 2018

Respondendo à crise dos refugiados em Myanmar

Desde 2017, mais de 900.000 Rohingya fugiram de Myanmar pela fronteira para
Bangladesh, em uma trágica crise de refugiados. Segundo a UNICEF, mais da metade dos
refugiados são crianças e altamente vulneráveis.

A C&A está muito preocupada com a perseguição contínua contra os Rohingya em
Myanmar e condena fortemente as violações aos direitos humanos relatadas. Com outras
marcas da ETI (Iniciativas Conjuntas de Comércio Ético), enviamos um apelo urgente ao
presidente de Myanmar sobre a crise humanitária no Estado de Rakhine. Também
comunicamos nossa profunda preocupação por meio da Textile Covenant na Holanda.

Há anos compramos produtos feitos em Myanmar. Estabelecemos relações de confiança e
de longo prazo com diversos fornecedores do país, e os trabalhos de milhares de
funcionários atuando nas confecções de nossos fornecedores dependem dessas relações
comerciais. Se deixássemos o país, prejudicaríamos esses trabalhadores.  Por isso,
decidimos, por ora, continuar comprando de Myanmar. Porém, continuaremos
monitorando atentamente os acontecimentos em Myanmar e nos reservamos o direito de
reavaliar nossa abordagem.

A C&A teve conversas com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
para entender sua abordagem e explorar formas de coordenar os esforços da indústria no
apoio às pessoas que fugiram do estado de Rakhine. Além disso, a C&A Foundation, com
sua parceira global Save the Children, apoiou os esforços humanitários nessa crise
durante 2017. Como a situação piorou em 2018, a C&A Foundation designou um adicional
de € 2,5 milhões para seis iniciativas diferentes em parceria com o BLAST, a CRS, a CARE,
a Terre des Hommes, a Oxfam e o Centro para o Desenvolvimento Global. As parcerias
apoiaram os desafios subfinanciados, como o combate à violência sexual e de gênero, a
proteção às crianças e aos direitos humanos.

Leia mais no Relatório Anual de 2018 da C&A Foundation

Europa
Doações da Save the Children ajudam os refugiados

A Save the Children, a organização independente líder mundial em direitos da criança, é
uma parceira estratégica estabelecida da C&A e da C&A Foundation. A Save the Children é
uma das mais fortes e ousadas defensoras dos direitos das crianças, fornecendo ajuda e
apoiando crianças carentes em todo o mundo.

Entre as principais intervenções da Save the Children para proteger as crianças de danos
e estresse estão os Child Friendly Spaces. Esses ambientes protegidos, que assumirão um
papel central para essa parceria nos próximos anos, são em sua maioria criados em

http://www.candafoundation.org/ar2018
http://www.made-by.org/de/news/top/the-netherlands-establishes-textile-covenant/
http://www.candafoundation.org/ar2018


comunidades afetadas por desastres e crises e dão às crianças a oportunidade de brincar,
fazer amigos, aprender e se expressar.

Em 2018, a parceria entre C&A, C&A Foundation e Save the Children conseguiu alcançar
mais de 8 milhões de pessoas, das quais cerca de 4 milhões são crianças. O financiamento
anual significativo de mais de € 3 milhões da C&A Foundation para a Save the Children até
2021 amplificará o escopo da parceria e apoiará os programas da Save the Children.

Entre janeiro de 2018 e março de 2019, os clientes da C&A doaram mais de € 604.081
para a Save the Children.

Para mostrar ainda mais apoio à Save the Children, durante a época de Natal, a C&A
vendeu animais de pelúcia (alpacas) nas lojas da C&A em 15 países europeus e também
on-line. Para cada alpaca de pelúcia vendida, a C&A Foundation doou € 9 para Save the
Children - um total de € 647.928.

Em dezembro de 2018, também lançamos nossa campanha 'make the world better with a
sweater' ('torne o mundo melhor com um suéter). Quase 4.500 funcionários de 14 países
da Europa vestiram suéteres natalinos 'feios' para ajudar a Save the Children. Para cada
foto de um funcionário usando um suéter natalino feio, a C&A Foundation doou € 3 para
Save The Children. No total, participaram 4.490 colaboradores, resultando em uma doação
de € 13.470. Doações adicionais da C&A Foundation elevaram para € 700.000 o total da
contribuição de 2018 para o Children’s Emergency Fund.

México
Ajuda humanitária após terremotos

Dois terremotos devastadores atingiram o México em setembro de 2017, e o trabalho de
recuperação ainda está em curso. Oaxaca foi abalada por um terremoto de 8,5 e somente
12 dias depois um segundo terremoto de 7,1 devastou sete estados no país. Centenas de
vidas foram perdidas, muitos se machucaram e milhares ficaram sem teto – inclusive
colegas da C&A, seus familiares e amigos. A Save the Children estima que mais de
400.000 crianças interromperam seus estudos devido a escolas danificadas, mais de
50.000 perderam suas casas e mais de 95.000 estavam vivendo em condições inseguras
causadas por conta de danos estruturais.

A C&A Foundation agiu rapidamente para acionar a assistência da Save the Children,
doando € 1 milhão. Por meio do portal de doações dos funcionários, outros € 6.000 foram
levantados por funcionários e igualados pela C&A Foundation. A C&A México também
participou da iniciativa, doando 15.000 peças de vestuário às vítimas em Oaxaca e, por
meio de uma empresa fornecedora, mais 25.000 peças foram enviadas para Morelos. Com
o apoio da C&A Foundation, a Save the Children estabeleceu um plano de doze meses
para intervir nas áreas afetadas, alcançando 32.000 crianças em abrigos e escolas com
espaços e sessões de recuperação especiais para elas. Por meio desses esforços
combinados, a Save the Children alcançou mais de 140.000 pessoas, das quais 69.829
eram crianças, por intermédio dos seguintes esforços:

175 espaços para crianças estabelecidos em abrigos
2.239 sessões de apoio emocional para 24.676 crianças
34 salas de aula temporárias

https://www.c-and-a.com/eu/en/shop/baby-plush-toy-2025091/1


24 instalações sanitárias permanentes construídas
2 restaurantes comunitários construídos
24.250 kits entregues com roupas, calçados, alimentos e cobertores
15 casas reconstruídas em Morelos
1 escola primária reconstruída em Puebla
135 famílias em Tehuantepec receberam ajuda de custo mensal

Como parte do compromisso da C&A de apoiar as comunidades, em 2018, a C&A México e
sua Fundação doaram mais de 175.187 peças de vestuário com um valor comercial de
aproximadamente $ 15 milhões de pesos (cerca de € 700.000). As doações foram
distribuídas nas comunidades onde a C&A opera. Algumas doações em espécie ajudaram
a financiar projetos sociais em comunidades e as outras foram entregues diretamente aos
beneficiários.

Assistência a desastres após furacões

Quando o furacão Willa atingiu a costa do Pacífico no México, duas comunidades, Nayarit e
Sinaloa, sofreram inundações, transbordamento de rios, destruição de rodovias e outros
danos. A C&A México e sua Fundação fizeram uma doação em espécie de 11.105 de peças
de roupas para os residentes de Nayarit. Em Sinaloa, uma doação de € 17.400 ajudou
mais de 1.700 beneficiários diretos e quase 6.000 beneficiários indiretos. A C&A também
entregou 1.000 kits de higiene para ajudar os residentes a lidar com a falta de serviços de
água limpa e saneamento. Treinamento adicional foi fornecido para ajudar a reduzir os
riscos entre a população afetada.

Apoio durante a migração

No final de 2018, em Tijuana, onde os requerentes de asilo começaram a se reunir em
grande número a caminho dos Estados Unidos, as crianças e as famílias precisavam de
apoio com água, higiene e saneamento, entre outras necessidades. A C&A México e sua
Fundação forneceram € 50.000 em apoio. As intervenções incluíram a defesa para
salvaguardar e garantir os direitos de menores, espaços seguros para meninos e meninas
e 3.000 kits de higiene. As ações combinadas beneficiaram aproximadamente 2.300
crianças.

Ajuda humanitária para fortalecer comunidades no Brasil

Além de trabalhar em estreita colaboração com a Save the Children, estamos envolvidos
em outros programas que beneficiam as comunidades onde vivem os funcionários,
clientes e trabalhadores da C&A. Nosso programa de Fortalecimento de Comunidades,
executado por meio do projeto SOS Comunidade, forneceu ajuda humanitária em 2018 a
aproximadamente 300 imigrantes venezuelanos em Boa Vista/RR. Isso incluiu doações de
materiais básicos para o Centro de Atenção a Mulheres e Crianças e à Pastoral do
Migrante e outros apoios. O projeto também beneficiou 200 crianças no nordeste do Brasil
por meio da doação de colchões e cerca de 320 pessoas com a doação de 100 fogões a
famílias afetadas por um incêndio que destruiu mais de 800 casas em Manaus/AM.

Próximos passos

A parceria entre a C&A Foundation e a Save the Children visa fornecer € 1,5 milhão para
apoiar crianças e famílias na recuperação e resiliência de desastres até o final de 2019, e



prevê alcançar mais de 1,6 milhão de pessoas durante o ano. Além disso, o Children's
Emergency Fund estabeleceu uma meta de levantar € 879.000 (sendo a meta declarada
como 1 milhão de francos suíços) em 2019, rumo a uma meta anual de quase € 2,2
milhões (2,5 milhões de francos suíços) até 2021. Para impulsionar uma maior
conscientização e engajamento entre clientes e funcionários, as regiões da C&A criaram
um logotipo para uso nas lojas.


