
Produtos Sustentáveis
Atuando para nossos clientes
Queremos popularizar a moda sustentável. Essa é a razão dos nossos esforços para
produzir roupas de forma responsável e sustentável, e tornar esses conceitos altamente
visíveis em nossas coleções. Isso significa que estamos sempre buscando fazer as
melhores escolhas possíveis para nossos clientes, de forma que eles não precisem
escolher entre o que é sustentável e o que não é. Procuramos uma variedade de fontes de
fibra sustentável e reciclada e novos produtos de moda circular, e asseguramos que os
trabalhadores em nossa rede de fornecimento sejam tratados com dignidade e respeito.
Em 2018, mais de 49% das roupas oferecidas em nossas lojas eram mais sustentáveis e
certificadas ou verificadas de acordo com padrões de terceiros confiáveis.

Nosso compromisso fundamental com o algodão orgânico certificado apoia o setor, assim
como nosso trabalho de adquirir Better Cotton, a compra de 100% de nossas plumas e
penas da Responsible Down Standard (RDS) e de viscose em linha com a CanopyStyle
Initiative. Ao mudar uma parte significativa do mercado rumo à uma transformação
positiva, podemos começar a fazer da sustentabilidade o novo normal. Em 2018, fizemos
um progresso significativo em relação às nossas metas para 2020, obtendo 71% do nosso
algodão de forma mais sustentável e oferecendo o primeiro jeans no mundo com a
certificação Cradle to CradleTM nível Gold a um preço acessível. O nosso sólido recorde na
determinação de mudanças positivas na indústria do vestuário, juntamente com um
histórico de 178 anos oferecendo as melhores roupas aos nossos clientes, nos permite
acreditar que alcançaremos nossas ambiciosas metas. Para termos sucesso, precisamos
revisar e atualizar continuamente nossas abordagens, acelerar nossos esforços, firmar
parcerias com outras partes na indústria de vestuário e continuar desafiando o status quo.

Nossa ambição: moda com impacto positivo

Queremos um futuro no qual roupas sustentáveis não sejam a alternativa - e sim a norma.
Podemos ajudar a criar esse futuro sempre trabalhando de forma a respeitar as pessoas, a
natureza e o meio ambiente. Normalizar a sustentabilidade significa repensar os processos
de produção em toda a nossa rede de fornecimento. A indústria da moda deve abraçar a
economia circular, começando por idealizar produtos pensando no seu próximo ciclo de
uso, protegendo os ecossistemas e proporcionando um trabalho digno para as pessoas. Os



produtos serão idealizados e confeccionados para seu próximo ciclo de vida, e a moda
exercerá continuamente um impacto positivo em nosso planeta e nas pessoas.

Leia mais sobre nosso trabalho com moda circular.

Nossas metas para 2020 nos colocam no caminho certo para alcançarmos essa ambição.
Esforçamo-nos para:

Oferecer os produtos mais sustentáveis que conseguirmos, com respeito por aqueles que
fazem parte de nossa rede de fornecimento.
Sempre usar padrões de terceiros confiáveis e revisados por outras empresas do setor
para administrar a integridade de nossas posições. Conduzir due diligence no campo.
Continuar a impulsionar a oferta e demanda de algodão orgânico e Better Cotton.
Adquirir matérias-primas sustentáveis e usar uma menor quantidade de matérias-primas
menos sustentáveis, quando possível.
Sempre respeitar o bem-estar dos animais.
Assumir a vanguarda nas soluções de moda circular e continuar a incorporar princípios de
design circular em nossos projetos e produção.
Colaborar com outras marcas importantes, iniciativas e inovadores para motivar uma
mudança sustentável e capaz de adquirir escala.

Nossas metas em 2020 para produtos sustentáveis

100%
de nosso algodão será mais sustentável até 2020.

67%
de todas as nossas matérias-primas, como algodão, viscose e poliéster serão originadas
de fontes mais sustentáveis até 2020.

Aumentaremos continuamente os produtos com certifição Cradle to CradleTM em nossos
mercados de atuação.

Apoio às inovações circulares em nossa cadeia de valor por meio da parceria com a
Fashion for Good.

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


Nosso desempenho em 2018

Rumo a 100% de uso de algodão mais sustentável

Nossa meta de usar 100% de algodão mais sustentável é o alicerce da nossa abordagem à
sustentabilidade. O algodão é a matéria-prima que mais usamos no mundo, constituindo
57% dos materiais que utilizamos (ou aproximadamente 120.000 toneladas). Isso significa
que nosso trabalho com algodão sustentável contribui de forma significativa para reduzir o
total da nossa pegada de carbono e hídrica e o uso de produtos químicos em toda nossa
cadeia de valor. Como estamos determinados a cumprir nossa meta e, ao mesmo tempo,
enfatizar o nosso compromisso de colaborar com o setor, além do algodão orgânico,
compramos também o Better Cotton.

Rumo a um algodão mais rastreável

Outro passo importante é o inovador Projeto-Piloto de Rastreabilidade de Algodão
Orgânico que realizamos em 2018 com a Fashion for Good, a C&A Foundation, o Organic
Cotton Accelerator (OCA), Bext360, Zalando, PVH e Kering. Esta iniciativa pioneira e
colaborativa utiliza novas tecnologias para rastrear o algodão orgânico nos tecidos através
da cadeia de valor, que é valiosa para garantir a integridade, qualidade e pureza do
algodão orgânico - e garantir que ele não seja misturado com algodão convencional em
qualquer estágio.

Como a rede de fornecimento de peças de vestuário é fragmentada e complexa, é um
desafio rastrear  roupas até suas origens. O projeto-piloto está analisando a tecnologia
blockchain para permitir a rastreabilidade. A abordagem permite a integração eficiente de
dados de várias fontes na rede de fornecimento, além do uso de visão de máquina,
inteligência artificial, sequenciamento de microbioma e marcadores exclusivos no produto
para garantir a integridade e a qualidade.

Na fazenda, a trilha digital da solução cria transparência, verificando o material e
garantindo que o preço justo das marcas esteja chegando aos agricultores. A trilha digital
também simplifica as transações para os agricultores e permite que os bancos forneçam
empréstimos. No nível do consumidor, a tecnologia lança uma luz sobre os fornecedores e
fabricantes responsáveis pelo produto final, aumentando a transparência. Até agora, o
projeto-piloto se concentrou no processo de fiação de algodão. O próximo passo seguirá
até o tingimento e o acabamento e, finalmente, ao consumidor.

Leia mais sobre o nosso trabalho com algodão orgânico certificado

Leia mais sobre o nosso trabalho com Better Cotton

100% de plumas e penas adquiridas de forma responsável

Em 2016, alcançamos nossa meta de adquirir 100% de penas e plumas certificadas pela
RDS, e a mantivemos em 2018. Para fazer nosso compromisso avançar para a etapa
seguinte, em 2017 conduzimos visitas a fornecedores certificados pela RDS que já haviam
atendido a C&A, para compreender melhor como a diretriz foi implementada e onde
melhorias poderiam ser feitas. Confirmamos que a RDS impede muitas práticas
prejudiciais, incluindo a engorda forçada e a depenagem de animais vivos. Entretanto,
também constatamos que a norma poderia ser melhorada para assegurar que as
exigências sejam suficientemente detalhadas nos países onde a legislação de bem-estar

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/algodao-organico-certificado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/better-cotton-initiative/


animal é menos rígida. Compartilhamos os resultados de nossa pesquisa com a Textile
Exchange e, desde então, temos trabalhado com eles para implementar melhorias na
norma. Também temos a satisfação de informar que a diretriz revisada está sendo
examinada para publicação ao longo de 2019. Ao mesmo tempo, estamos consolidando
também nossa rede de fornecimento de plumas e penas para trabalhar com menos
fornecedores. A C&A continua comprometida com a RDS como a melhor maneira de obter
nossas plumas e penas de forma responsável.

Leia mais sobre o nosso trabalho com plumas e penas de origem responsável

Continuando nossa jornada com fibras recicladas

Em 2017, a C&A Europa começou a tomar medidas significativas para aumentar o uso de
fibras recicladas em nossas coleções. Desde então, utilizamos poliéster reciclado em
agasalhos e blusas, náilon reciclado em lingeries e temos utilizado constantemente
algodão reciclado em jeans. Em 2018, isso resultou em mais de 300.000 itens contendo
poliéster reciclado vendidos nas lojas europeias. As lojas da C&A Europa também
venderam 95.000 peças contendo algodão reciclado, nas coleções jeans Masculina e
Feminina.

Leia mais sobre o nosso trabalho com poliéster

Protegendo os recursos naturais

Depois dos esforços significativos para adquirir algodão sustentável, nosso material mais
usado, atualmente estamos focando em fibras de celulose artificiais como a viscose, que
representam 8% das matérias-primas que utilizamos.

Seguindo nosso compromisso com a CanopyStyle Initiative e a adoção de uma política de
Florestas e Tecido (Forest & Fabric) em 2015, a C&A Europa e a C&A China se
comprometeram, em 2017, a adquirir todas as fibras de celulose artificiais de produtores
que são fornecedores terceirizados de celulose e foram considerados de “baixo risco” em
termos de fibras controversas. Em 2018, 100% dos fornecedores de fibra de celulose para
a Europa e China foram considerados de baixo risco.

A C&A Brasil implementou uma política de Florestas e Tecido para sua rede de
fornecimento doméstica com 20 fornecedores, que representam cerca de 60% do volume
doméstico de fibras de celulose artificiais. Planejamos o desenvolvimento da abordagem
em nossa rede de fornecimento brasileira em 2019.

Protegendo os recursos naturais

No âmbito global, reafirmamos o nosso compromisso com as fibras de celulose artificiais
responsáveis ao nos comprometermos com o Plano de Ação da Changing Markets
Foundation, lançado em 2018. O plano de ação é um marco importante para a fabricação
responsável de fibra de viscose e modal e descreve as etapas necessárias para enfrentar
esses desafios.  

Leia mais sobre o nosso trabalho com viscose e fibras de celulose sintéticas

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/plumas-e-penas-compradas-de-maneira-responsavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/poliester-reciclado/
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/fibras-de-celulose-sinteticas/


Materiais sustentáveis
Apoiar a adoção de matérias-primas
sustentáveis
Nossa meta de longo prazo é ajudar a indústria do vestuário a se tornar circular, de forma
que nossos produtos sejam idealizados e confeccionados tendo em mente o final de seu
uso, sem que nada seja desperdiçado na sua criação ou descarte.

Temos orgulho do que alcançamos em 2018: progressos significativos em direção às
nossas metas de adquirir 100% de algodão mais sustentável até o ano de 2020 e
aumentar a sustentabilidade de nossas matérias-primas para 67% até 2020. Em 2018,
71% do algodão que adquirimos e 49% das matérias-primas que usamos eram mais
sustentáveis, e seguimos como o principal comprador de algodão orgânico certificado do
mundo pelo sexto ano consecutivo.

Por que os materiais sustentáveis são tão importantes

Nossas roupas são feitas de uma ampla variedade de matérias-primas, incluindo algodão,
poliéster, viscose, lã, linho e couro. Em particular, a C&A pode promover mudanças na
forma como algodão, poliéster e viscose são cultivados e fabricados. Para garantir que os
materiais que usamos para confeccionar nossas roupas são mais sustentáveis, nós nos
empenhamos em obtê-los de fazendas e trabalhar com fabricantes que usam menos
recursos naturais, respeitam a natureza e as pessoas e protegem o bem-estar dos
animais. Desde a aquisição de fibras e o tingimento de tecidos até o corte e costura de
roupas, estamos trabalhando duro para reduzir os impactos de nossos materiais e projetar
produtos mais inovadores.

A gama de impactos para os diferentes materiais



Com quem estamos trabalhando

Better Cotton Initiative, Organic Cotton Accelerator, Textile
Exchange, CottonConnect, Canopy, C&A Foundation, Fashion for Good

 

Como estamos fazendo com que o uso de materiais sustentáveis
seja a norma
Usar os materiais mais sustentáveis possíveis em nossos produtos é a forma pela qual
asseguramos que nossos clientes se sintam bem e façam o bem. Acreditamos ser possível
fazer nossa roupa de forma responsável: criando os melhores produtos possíveis sem
comprometer o bem-estar das pessoas em nossa rede de fornecimento. Nesse sentido:

Estabelecemos metas em todas as unidades de negócio, para que todos tenham interesse
em garantir que nossos materiais atendam aos mais elevados padrões.
Realizamos um processo de due diligence que vai além de simplesmente confiar em
padrões estipulados por terceiros.

http://bettercotton.org/
http://www.organiccottonaccelerator.org/
http://textileexchange.org/
http://textileexchange.org/
http://cottonconnect.org/
http://canopyplanet.org/
http://www.candafoundation.org/
https://fashionforgood.com/


Trabalhamos com stakeholders e com os líderes do setor que defendem as melhores
práticas para aperfeiçoar nossos produtos. E não paramos por aí - nós encorajamos outros
no setor a se juntarem a nós para ampliarmos os resultados positivos muito além de
nossos negócios.
Utilizamos normas e iniciativas desenvolvidas pelo setor e por diversos participantes em
vez de elaborar nossos próprios padrões e iniciativas. Acreditamos que plataformas
comuns em nível global são a única maneira de direcionar todo o setor rumo às melhores
práticas.
Trabalhamos para reduzir o uso de água e de produtos químicos, os impactos causados
pelo carbono e por desperdícios na indústria do vestuário, e ao mesmo tempo
asseguramos a proteção dos direitos das pessoas que fazem parte da nossa rede de
fornecimento.

Leia mais sobre o desenvolvimento da oferta e demanda de algodão orgânico na China

 

Algodão mais sustentável
Normalizar práticas melhores para o algodão
mais sustentável
Nossa meta para 2020 é que 100% do algodão que usamos seja mais sustentável. Em
2018, 71% do algodão que vendemos era algodão orgânico certificado ou adquirido como
Better Cotton. Ao adquirir algodão mais sustentável, estamos normalizando as melhores
práticas em todo o setor de algodão e demonstrando que é possível obter algodão 100%
mais sustentável.

O algodão orgânico certificado é nossa opção mais sustentável e representa 38% do
algodão que usamos. Pelo sexto ano, a C&A é a maior compradora de algodão orgânico do
mundo. Jamais misturamos algodão orgânico com algodão não orgânico em nossas
coleções, e nos certificamos de que todo o algodão orgânico que usamos seja certificado
de acordo com as normas estabelecidas por terceiros (Organic Content Standard - OCS ou
Global Organic Textile Standard - GOTS).

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


Por que o foco no algodão?

O algodão é usado por quase todos, todos os dias, e apoia o sustento de 250 milhões de
pessoas [FONTE: BCI]. O algodão também compõe 57% dos materiais que utilizamos em
nossas roupas, então é onde podemos ter o maior impacto com as intervenções corretas.

O cultivo convencional do algodão e seus processos de produção têm um impacto muito
maior do que o algodão mais sustentável:

Uso de água: É preciso de 2.700 litros de água para fazer uma camiseta de algodão
comum [FONTE: WWF], a maioria dos quais é necessária para cultivar o algodão. O
algodão cultivado organicamente precisa de 91% menos água potável do que quando
cultivado convencionalmente, porque em sua maior parte é alimentado pela chuva
[FONTE: Textile Exchange].
Uso de pesticidas: O algodão convencional usa cerca de 5% de todos os herbicidas e 16%
de todos os inseticidas utilizados globalmente na agricultura [FONTE: Comitê Consultivo
Internacional do Algodão]. Isso representa riscos para o meio ambiente e para a saúde dos
agricultores. O algodão orgânico elimina a aplicação de pesticidas e fertilizantes
sintéticos.
Emissões de carbono: O algodão orgânico produz 46% menos emissões de carbono do que
o algodão convencional [FONTE: Textile Exchange].
Trabalho: O trabalho forçado e a servidão são alguns dos principais desafios na indústria
do algodão. A Better Cotton tem um forte foco em garantir trabalho decente, cobrindo
liberdade de associação, não discriminação, trabalho infantil e trabalho forçado, e saúde e
segurança [FONTE: BCI].
Problemas de fornecimento: Os produtores de algodão estão se afastando do cultivo do
algodão em favor de culturas mais lucrativas, como tabaco, soja ou leguminosas, em parte
devido à queda dos preços do algodão e às dificuldades de acesso a sementes de
qualidade [FONTE: OCA]. O cultivo de algodão mais sustentável proporciona-lhes melhor
acesso aos mercados, bem como oportunidades de formação e aprendizagem para adotar
práticas de produção mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico.

Leia mais sobre o algodão orgânico certificado

Leia mais sobre o Better Cotton

Onde o nosso algodão é cultivado

O algodão é um arbusto nativo de regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo,
incluindo as Américas, África, Egito e Índia.  Atualmente, 90% do algodão orgânico
certificado usado em nossas roupas vem da Índia, onde pequenos agricultores cultivam
algodão e outras culturas básicas usando práticas de agricultura orgânica.  Nos últimos
anos, trabalhamos com ONGs na China para cultivar novas fontes de algodão de transição
na região de Binzhou, no norte da província de Shandong.

Assim como para o algodão orgânico, usamos as fontes de algodão Better Cotton
informadas por meio da Better Cotton Platform (BCP) até o nível das fiações.  Atualmente,
mais de 90% de nosso algodão BCI é produzido na China, na Índia, no Paquistão, no Brasil
e nos Estados Unidos, de acordo com dados fornecidos por fiadores na ferramenta BCP.

http://bettercotton.org/
http://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt
https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/TE-LCA_of_Organic_Cotton-Fiber-Summary_of-Findings.pdf
https://icac.org/TruthAboutCotton/Details?Id=34&MenuId=13
https://icac.org/TruthAboutCotton/Details?Id=34&MenuId=13
http://aboutorganiccotton.org/faq/
http://bettercotton.org/wp-content/uploads/2014/10/production-principles-and-criteria.pdf
http://www.organiccottonaccelerator.org/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/algodao-organico-certificado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/better-cotton-initiative/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/better-cotton-initiative/


Leia mais sobre algodão orgânico certificado

Leia mais sobre algodão BCI

Nossas ações em 2018

Trabalhar rumo à nossa meta para 2020, quando planejamos que 100% do nosso algodão
será mais sustentável.

Acelerar a adoção do Better Cotton em todos os nossos mercados de varejo.

Nosso desempenho em 2018

Progresso rumo à nossa meta para 2020

Aumentamos o uso de algodão mais sustentável, com 71% utilizados em todo o negócio
em 2018, acima dos 67% registrados no ano anterior. Em 2019, continuaremos focados
em preencher essa lacuna e chegar aos 100%, engajando toda a nossa rede de
fornecimento de algodão para criar mudanças em todo o setor.

Percentual de algodão orgânico e mais sustentável (Better
Cotton) no total de algodão adquirido

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/algodao-organico-certificado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/better-cotton-initiative/


*Incluindo algodão REEL, de 2012 a 2016.

Liderança em algodão orgânico

Em 2018, a C&A foi eleita a principal compradora de algodão orgânico do mundo pela
sexta vez [FONTE: Textile Exchange].

Assinatura do Cotton Communiqué do Príncipe de Gales

Em 2017, aderimos ao Cotton Communiqué do Príncipe de Gales, a primeira iniciativa de
reciprocidade de padrão para algodão mais sustentável. O Communiqué, estabelecido
pela Unidade de Sustentabilidade Internacional do Príncipe de Gales, em parceria com a
Marks & Spencer e a Soil Association, pede que as marcas e os varejistas obtenham
algodão mais sustentável e se comprometam a obter 100% de algodão sustentável até
2025.

Nossa própria meta é adquirir 100% de algodão mais sustentável até 2020. Na condição
de principal compradora de algodão orgânico certificado do mundo e terceira principal
compradora de algodão mais sustentável, temos a oportunidade de compartilhar nossos
aprendizados com nossa indústria e incentivar a colaboração entre padrões de algodão
sustentável. Para isso, contribuímos com o guia do CottonUp - apoiado pela C&A
Foundation - publicando um estudo de caso sobre nossa jornada rumo a um algodão mais
sustentável. O guia interativo do CottonUp aborda três grandes tópicos relacionados ao
algodão sustentável: por que é importante, o que você precisa saber e fazer e como
começar.

Combate às mudanças climáticas 

O algodão orgânico reduz em 46% o potencial de aquecimento global da produção de
algodão [FONTE: Textile Exchange] e, portanto, é um importante componente da nossa
estratégia de combate às mudanças climáticas e de como desenvolvemos nossa

https://textileexchange.org/pfm-benchmark-results/
https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/TE-LCA_of_Organic_Cotton-Fiber-Summary_of-Findings.pdf


abordagem para atingir metas baseadas em dados científicos. 

Leia mais aqui sobre nossa ação sobre carbono e mudanças climáticas

Apoio aos trabalhadores do setor do algodão em nossa rede de fornecimento

A compra de algodão orgânico tem um impacto positivo direto na saúde e na segurança
das comunidades agrícolas, que deixam de ficar expostas a produtos químicos perigosos.
Temos também um histórico de tomar medidas concretas de apoio aos trabalhadores do
setor do algodão, quando exigido. Há mais de 10 anos, em 2007, assinamos o Cotton
Pledge para combater o trabalho forçado, com o compromisso de pôr fim à prática de
trabalho forçado no setor de algodão no Uzbequistão.

Leia mais sobre como apoiamos os trabalhadores da indústria do algodão em nossa rede
de fornecimento

 

Fazer com que o uso de algodão mais sustentável seja a norma

Desde o início, há mais de 10 anos, nossa jornada na direção do algodão mais sustentável
tem sido um esforço multifuncional, incorporado às nossas atividades diárias. Movida por
metas, abraçada pelo negócio e reportada no mais alto nível, ela constitui o compromisso
fundamental da C&A. Nossos esforços vão além de nossas operações: buscamos melhorar
a agricultura do algodão, a vida dos agricultores e o meio ambiente. Fazemos isso
aumentando a demanda global de algodão orgânico e Better Cotton, bem como a
capacitação - desde o produtor até o fabricante de roupas - em toda a nossa rede de
fornecimento.

Acreditamos na criação de produtos de algodão mais sustentáveis para os nossos clientes,
sem repassar custos adicionais ou dificultar a escolha para eles. 

A linha do tempo do nosso algodão mais sustentável

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/clima/
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/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/


Algodão Orgânico Certificado
Uma meta de negócio fundamental
O algodão orgânico está no centro da nossa estratégia de materiais sustentáveis há mais
de 10 anos. É um material significativamente melhor para o meio ambiente e para as
pessoas que trabalham com ele. Estamos empenhados em comprar e vender algodão
orgânico e assumir um papel mais forte no apoio ao setor de algodão orgânico, e
desenvolvemos uma posição de liderança em garantir escala para a nossa compra de
algodão orgânico certificado. Desde 2005, aumentamos o número de roupas com algodão
orgânico certificado de 1 milhão para mais de 170 milhões de peças.

O algodão orgânico também protege a qualidade do solo, a biodiversidade e o
abastecimento hídrico, evitando a poluição da água. O material é mais seguro para os
agricultores e para a saúde de suas comunidades. Do produtor ao fabricante de roupas,
nossa rede de fornecimento de algodão orgânico é certificada pela Organic Content
Standard (OCS) ou pela Global Organic Textile Standard (GOTS) e ele nunca é misturado
com algodão convencional. Isso significa que qualquer produto da C&A em uma de nossas
lojas com o nosso selo BIO COTTON tem a garantia e a certificação da OCS e da GOTS de
que a rede de fornecimento do algodão foi monitorada cuidadosamente e diretamente,
desde a origem até o produto final.

Leia mais sobre como nos comunicamos com os clientes

 

Nosso desempenho em 2018

Nossa evolução no algodão orgânico certificado

Desde que começamos a comprar algodão orgânico em 2005, aumentamos rapidamente
nossa aquisição e, em 2018, 38% do algodão que utilizamos era orgânico certificado.
Continuamos comprometidos com o algodão orgânico como uma maneira de tornar
nossas roupas mais sustentáveis. Ao mesmo tempo, continuamos avaliando o que nossos
clientes querem na moda sustentável. No futuro, estamos focados em levar o algodão
orgânico para os produtos e coleções de roupas corretas. Priorizar nosso uso de algodão
orgânico resultará em concentrações mais altas de algodão orgânico em certos tipos de
produtos e coleções, onde seu uso é particularmente importante para os clientes.

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


Um atributo importante que surgiu é a rastreabilidade física da fibra. Embora todo o nosso
algodão orgânico seja certificado de acordo com um padrão de terceiros, queremos
entender se seria possível rastrear fisicamente a fibra, da fazenda à loja. É por isso que
estamos envolvidos em um projeto-piloto inovador baseado em blockchain com a
Bext360, que usa tecnologia para rastrear o algodão orgânico em toda a cadeia de valor,
utilizando diferentes metodologias de rastreamento para detectar a cadeia de custódia
através da cadeia de valor - da fazenda à loja. O projeto tem como objetivo determinar se
essa é uma abordagem que poderia proporcionar à C&A uma confiança ainda maior com
relação à integridade, pureza e qualidade, além de permitir novas abordagens de
comunicação com nossos clientes.

Ao oferecermos roupas de algodão orgânico e comunicarmos seus benefícios a nossos
clientes, continuamos a ajudar a impulsionar a demanda desse produto. É importante
observar que começamos a consolidar os volumes globais de algodão orgânico em todos
os mercados varejistas em 2015. Antes disso, somente informações sobre os volumes
orgânicos certificados na Europa eram disponibilizadas.

Leia mais sobre como nos comunicamos com os clientes

 

Percentual de algodão orgânico no total de algodão adquirido

https://www.greenbiz.com/article/blockchain-meet-supply-chain
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/comunicacao-com-os-clientes/


Redução de nosso impacto

Em 2018, a Textile Exchange estimou que a C&A, com a compra de algodão orgânico,
economizou 170,8 bilhões de litros de água em 2017, evitou o uso de 157 toneladas de
pesticida perigoso e melhorou a qualidade de mais de 174.000 hectares de solo. Observe
que a Textile Exchange usa uma metodologia diferente para calcular impactos e
economias do que a Aligned Incentives, a organização que calcula a pegada da C&A -
apresentada em outra parte deste relatório. Portanto, os resultados não podem ser
comparados diretamente.



Economia estimada com a compra de algodão orgânico

Garantindo que o algodão orgânico certificado que compramos é realmente
orgânico

Fazemos o nosso melhor para garantir a integridade do nosso algodão orgânico - indo
além da certificação e do que é exigido legalmente, com processo de due diligence e
avaliação de terceiros. Essas verificações adicionais incluem triagem de sementes
orgânicas, ligação de sementes a agricultores orgânicos, treinamento de agricultores e
beneficiadores, mapeamento de redes de fornecimento e nomeação de fiações. No futuro,
continuaremos com nossos testes de algodão orgânico para contaminação por organismos
geneticamente modificados (OGMs) no âmbito da fazenda (com a ajuda da
CottonConnect) por meio de due diligence e avaliação de terceiros.



Continuidade do nosso trabalho para o fortalecimento do setor

Ao longo de 2018, mantivemos nossas parcerias com organizações, como a C&A
Foundation e a Organic Cotton Accelerator (OCA), para ajudar a fortalecer e proteger o
setor de algodão orgânico.

Estudo de caso
Apoiando a expansão da plantação de algodão
orgânico na China
Apoiar o crescimento do algodão orgânico mundialmente é um compromisso importante
tanto para a C&A quanto para a C&A Foundation. Em 2017, ambas as organizações
trabalharam juntas com a CottonConnect para lançar um projeto-piloto de algodão
orgânico na fazenda Binzhou, na província de Shandong, China. O projeto se estendeu por
2018 e 2019 também.

São necessários três anos para fazer a transição das culturas convencionais de algodão
para as totalmente orgânicas. Como parte desse projeto, a C&A China se comprometeu a
comprar algodão durante esses anos de transição, que são anos desafiadores e arriscados
para os agricultores, conforme eles migram da cultura convencional para a orgânica. Esse
compromisso foi assumido antes da época de plantio, oferecendo aos agricultores acesso
ao mercado e incentivos e segurança financeira adicionais. Além disso, a C&A China
propôs pagar aos agricultores um prêmio para garantir sua renda e compensar qualquer
perda de rendimento durante o processo de transição.

Em 2017, a C&A China comprou toda a colheita de todos os 105 agricultores envolvidos no
projeto: em torno de 80 toneladas. O algodão foi usado para produzir 147.000 camisetas e
60.000 calças jeans, as primeiras das quais chegaram às lojas em abril de 2018, data
próxima ao Dia da Terra. A comunicação nas lojas ajudou os clientes a identificar os novos
produtos feitos com esse algodão de transição. Durante 2018, a C&A China expandiu o
projeto para um total de 300 agricultores, comprando 90 toneladas de algodão de
transição para confeccionar 144.000 camisetas e 80.400 calças jeans. Também
trabalhamos com os agricultores para melhorar a tecnologia de colheita e evitar a
introdução acidental de fibras estranhas, que podem afetar a qualidade e levar ao
desperdício durante a fiação e o corte.  



Para a safra de 2019, que será usada no vestuário entregue em 2020, a C&A China planeja
expandir as compras para além de camisetas e calças jeans.

Colaboração para abordar os desafios do mercado

Menos de 1% do algodão produzido em todo o mundo é orgânico, e o setor enfrenta
desafios como a falta de disponibilidade e de acesso a sementes de qualidade que não
sejam geneticamente modificadas (OGM), poucos incentivos para os agricultores fazerem
a transição, acesso limitado ao mercado e falta de rastreabilidade e transparência da rede
de fornecimento. Apesar da crescente demanda por algodão orgânico, os agricultores
estão deixando de produzi-lo e todo o setor estará em risco se a indústria não conseguir
tratar essas questões com eficiência. Assim, continuamos trabalhando juntamente com
parceiros confiáveis para fortalecer o setor de algodão orgânico e criar uma visão comum
para o setor.

Desde 2014, apoiamos a Organic Cotton Accelerator (OCA), que visa criar um mercado de
algodão orgânico que beneficie a todos, do agricultor ao cliente. A C&A é sócia fundadora
(e também faz parte do Conselho de Administração) e a C&A Foundation está fornecendo
suporte financeiro básico. Com nossos colegas afiliados da OCA - marcas, varejistas,
organizações sem fins lucrativos e empresas sociais - estamos trabalhando para encontrar
as melhores maneiras de fortalecer o setor de algodão orgânico e apoiar oferta e
demanda saudáveis. Os planos incluem:

Fazer com que sementes melhores estejam disponíveis.
Aperfeiçoar o business case para o cultivo de algodão orgânico.
Promover as melhores práticas em toda a rede de fornecimento de algodão orgânico.
Melhorar a integridade e a transparência do mercado.

Os bastidores da OCA: Renda maior, saúde
melhor, famílias mais felizes

‘Nossas comunidades tendem a utilizar muitos pesticidas na agricultura. Uma vila vizinha
tem aproximadamente 800 famílias, das quais 16 têm pacientes com câncer. Sinto-me
abençoado por ter mudado para a agricultura orgânica. A saúde da minha família está
muito melhor, estamos consumindo alimentos mais nutritivos e todos os meus filhos estão
na escola fundamental ou na faculdade’. Baliram, agricultor em Modhapura (uma pequena
vila no distrito Kheda de Gujarat, na Índia)

Há anos os produtores de algodão encontram dificuldades para justificar os custos
associados à transição do cultivo de algodão convencional para os métodos orgânicos. A
Organic Cotton Accelerator (OCA) surgiu em 2014 – com financiamento principal da C&A
Foundation - para abordar exatamente essas barreiras - não aumentando a demanda de
algodão orgânico, mas trabalhando com os agricultores para fazer dele um
empreendimento mais compensador.

A C&A implementou um programa-piloto em colaboração com a C&A Foundation e
ofereceu apoio a 300 agricultores de algodão orgânico na Índia para a safra de algodão de
2017-18, ao se comprometer com a aquisição da produção na época do plantio. Isso



significou menos risco, renda maior, mais segurança e mais confiança para os agricultores
no começo da estação.

A C&A atuou com a Vasudha Farms Initiative, um intermediário do campo que trabalha
com 35.000 agricultores de algodão na Índia, na transição para o algodão orgânico ou
para os métodos da Better Cotton Initiative (BCI).

‘Começamos com a premissa de que cada agricultor participante receberia um prêmio de
10% sobre o preço do algodão ao migrar para o orgânico. Mas rapidamente percebemos
que esse não era o incentivo correto para os agricultores, dado que somente 25% de seus
rendimentos anuais vinham do algodão. Assim, mudamos rapidamente de abordagem –
oferecemos a eles as sementes sem nenhum custo, com a condição que eles investiriam
em técnicas de multicultura’, declarou Avinash Karmarkar, Vice-Presidente da Vasudha
Farms Initiative.

‘Ao migrar para a multicultura, você está tornando sua fazenda mais sustentável e
resiliente a mudanças climáticas. Você ganha durante todo o ano. Como está usando
biopesticidas, o meio ambiente fica mais limpo, o que conduz a menos problemas de
saúde. E, pela primeira vez, você também está produzindo alimentos nutritivos essenciais
para sua família, em vez de comprar todos eles no mercado’, explica Avinash.

O trabalho duro valeu a pena. A receita líquida total de algodão foi 9% maior para os
produtores de projetos orgânicos, quando comparados aos agricultores do grupo de
controle. Isto pode ser atribuído aos custos de produção mais baixos para a agricultura
orgânica e melhores preços recebidos pelo algodão orgânico devido aos diferenciais dos
agricultores, que proporcionaram um adicional de 10% sobre o preço de mercado. E,
porque todas as transações para os agricultores foram feitas através de contas bancárias,
os pagamentos aos agricultores foram validados.

Ao mesmo tempo em que o algodão orgânico gerou receita, as verduras e especiarias
geraram renda suplementar e segurança nutricional. ‘Minha esposa brincou que, pela
primeira vez, ela está tendo de cozinhar pratos diferentes a cada dia por conta de tudo o
que colhemos ano passado. Estávamos acostumados com apenas lentilha e roti de trigo
durante a maior parte de nossas vidas. Agora, comemos verduras e proteínas por quase
dois meses’, disse Sardar Methu, um dos agricultores participantes.

Como resultado deste projeto, a renda dele aumentou substancialmente. Pensando no
futuro, ele pretende expandir a multicultura, incluindo algodão orgânico, a todos os três
acres de sua propriedade. Para Baliram, a parceria com a OCA, a C&A Foundation e a
Vasudha - e, por associação, com a C&A - trouxe uma saúde melhor para sua família e
uma renda mais consistente. ‘Minhas filhas frequentam a faculdade e estão conscientes
dos benefícios da agricultura orgânica. Elas estão orgulhosas do meu trabalho hoje, o que
me traz muita alegria’, disse Baliram.

Para Avinash, o ingrediente chave do sucesso do projeto foi a capacidade de fazê-lo
totalmente centrado no agricultor. ‘Conseguimos compreender realmente seus desafios e
esforços. A OCA nos ajudou a ser holísticos em nossa abordagem, e isso produziu
resultados. No próximo ano, planejamos também tratar da questão de práticas de
empréstimo incrivelmente abusivas ao introduzir o microcrédito, de forma a não
terminarem presos em um ciclo vicioso de dívida’, diz.



No total, os resultados e as experiências do primeiro ano do projeto-piloto da OCA
forneceram informações valiosas para melhorar ainda mais os projetos de fornecimento
durante a temporada 2018-19. A OCA usará esse aprendizado para o desenvolvimento
posterior de seu futuro programa de Engajamento e Desenvolvimento do Agricultor
(Farmer Engagement and Development), para torná-lo um programa escalável de
fornecimento e capacitação orientado para a marca, para o algodão orgânico, visando à
integridade, qualidade e prosperidade no nível do agricultor.

A C&A Foundation ajuda agricultores de algodão orgânico

Em 2018-2019, a C&A Foundation ajudou 49.509 agricultores a adotar práticas de cultivo
de algodão orgânico com o apoio de parceiros como Cotton Connect, Rare e Action for
Social Advancement (ASA), entre outros. No ano passado, a C&A Foundation forneceu
mais de € 6,1 milhões para programas sociais e ambientais na Índia, China, Paquistão,
Tanzânia e Brasil. Ela continua a apoiar várias iniciativas de múltiplos stakeholders, como
o Organic Cotton Accelerator, Cotton 2040 e a Organic and Fairtrade Cotton Secretariat,
de forma a criar um ambiente propício ao algodão sustentável, além de melhorar a renda
e a subsistência dos agricultores. Uma maior renda dos agricultores não beneficia apenas
as comunidades agrícolas, mas também abre caminho para uma maior escalabilidade do
algodão orgânico.

A C&A Foundation lançou sua primeira iniciativa de algodão orgânico na Tanzânia e ajudou
6.957 agricultores a adotarem práticas de algodão orgânico. No Paquistão, o WWF,
parceiro da C&A Foundation, em colaboração com agricultores e o Departamento de
Extensão Agrícola da província do Baluchistão, produziu 500 toneladas de algodão
orgânico certificado. Na Índia, a C&A Foundation e o Governo de Madhya Pradesh
organizaram o evento Cotton Trailblazers. Este evento se tornou um marco que celebrou a
liderança global do estado na produção de algodão orgânico, reconheceu os esforços de
diversos stakeholders do setor e renovou os compromissos para o diálogo regular.

Leia sobre o programa de Algodão Sustentável da C&A Foundation

 

Próximos passos

Beneficiar o setor

https://www.candafoundation.org/impact/sustainable-cotton


As iniciativas do setor devem se alinhar às normas globais para fornecer a visão e o
estímulo necessários para a indústria prosperar. É somente por meio de ações coletivas
que poderemos capitalizar o entusiasmo crescente pelo algodão orgânico e garantir que
juntos poderemos fortalecer o setor.

Alcançar os clientes

Desde o início de 2018, quando lançamos nossa primeira plataforma global de
comunicação de sustentabilidade voltada ao cliente, a #WearTheChange, nos
comunicamos com os clientes nas lojas físicas, on-line e por meio de eventos especiais
sobre nossos produtos mais sustentáveis e seus benefícios ambientais. Planejamos
continuar comunicando nossos clientes sobre nossos produtos de algodão mais
sustentável ao longo de 2019, sob a plataforma guarda-chuva #WearTheChange.

Leia mais sobre como nos comunicamos com os clientes

 

A Better Cotton Initiative
Uma commodity convencional sustentável
A C&A ingressou na Better Cotton Initiative (BCI) em 2015. A BCI está transformando o
setor de algodão ao trabalhar em direção ao seu objetivo de tornar um terço do algodão
mundial mais sustentável até 2020 [FONTE: BCI].

O Better Cotton é produzido em 23 países e atinge 1,6 milhão de agricultores, e tem como
objetivo incluir 5 milhões de agricultores e representar 30% da produção global de
algodão até 2020. A iniciativa capacita os agricultores para que produzam algodão de
formas que respeitem o meio ambiente, aumentem seus rendimentos e fortaleçam a
indústria. Para obter uma licença Better Cotton, os agricultores devem demonstrar que
obedecem a seis princípios:

Minimização do uso de pesticidas nocivos
Uso eficiente da água
Zelo pela saúde do solo
Conservação de habitats e biodiversidade naturais

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/comunicacao-com-os-clientes/
http://bettercotton.org/about-bci/scaling-up-can-sustainable-cotton-go-mainstream/


Preservação e cuidado da saúde da fibra
Promoção do trabalho decente

Esses princípios ajudam a reduzir significativamente o impacto causado pelo cultivo de
algodão. A norma pode ser aplicada a fazendas de todos os tamanhos e complementa
outras normas de algodão sustentável. 

Embora não substitua o nosso compromisso com o algodão orgânico, comprar Better
Cotton não só é vital para o nosso compromisso primordial de adquirir 100% de algodão
mais sustentável até o ano de 2020, mas é também uma abordagem prudente para
reduzir impactos em situações nas quais o algodão orgânico não é viável nem disponível.
Ele pode ser produzido em maiores quantidades do que o algodão orgânico, pois defende
uma abordagem mais “inclusiva” junto com outros métodos de cultivo. Funciona com um
sistema de balanço de massa, o que significa que cada unidade de Better Cotton que
compramos apoia a produção de uma unidade de Better Cotton em alguma parte do
mundo. Isso também significa que o dispendioso processo de segregação não é
necessário, tornando a adoção do Better Cotton mais fácil na rede e, consequentemente,
mais escalável.

Em 2018, 33% do algodão que compramos era Better Cotton, corroborando melhores
condições sociais e ambientais no solo e contribuindo mais rápida e amplamente para
melhorias na indústria.

Membro do Growth and Innovation Fund da Better Cotton

Além de impulsionar a demanda de Better Cotton por meio de compras, também
queremos fazer parte do seu futuro. Fazemos parte do Growth and Innovation Fund da
Better Cotton, que existe para fomentar a Better Cotton Initiative (BCI) em direção à sua
meta de treinar mais de cinco milhões de agricultores até 2020. Isso ajudará a aumentar a
oferta do produto e acelerar a implementação do programa. 

Leia mais sobre Better Cotton

 

Nosso desempenho em 2018

Percentual de Better Cotton no total de algodão adquirido

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/better-cotton-initiative/


Criação de um mercado no Brasil

Embora o Better Cotton seja cultivado no Brasil, poucos fornecedores e varejistas
brasileiros o compram, de modo que a maior parte é exportada. Trabalhando com nossas
maiores fiações e envolvendo nossa rede de fornecimento, elevamos significativamente a
adoção em pouco mais de três anos, permitindo que o Better Cotton cultivado no país seja
usado localmente. Fomos a primeira marca no Brasil a envolver nossa rede de
fornecimento no uso do Better Cotton e, em 2018, aumentamos o número de membros
BCI e os usuários da Better Cotton Platform para mais de 60 empresas.

Promoção da adesão no México

Temos trabalhado com parceiros da rede de fornecimento em várias regiões para ajudar a
desenvolver nossas redes de fornecimento à medida que elas avançam em direção a um
algodão mais sustentável. Por exemplo, a C&A México acelerou sua compra de algodão
como Better Cotton fornecendo treinamento para fornecedores e equipes internas durante
2018. Também incentivamos os fiadores no México a se tornarem membros da BCI.
Atualmente trabalhamos com oito fiadores no México que tem uma participação ativa na
BCI, incluindo quatro que adquiriram ou renovaram suas filiações como resultado dos
esforços da C&A México. Nos últimos dois anos, esses esforços resultaram em um
aumento do percentual de algodão adquirido como Better Cotton para 47% - quase
metade de todo o algodão adquirido pela C&A no México.

Ajudando a impulsionar mudanças em toda a indústria

Ao ingressar na Better Cotton Initiative - juntamente com muitos parceiros convencionais
do setor, estamos aumentando a demanda de algodão produzido de uma forma melhor.
No final de 2018, o fornecimento de Better Cotton ao varejista e marcas membros do
programa representava 4% do consumo  mundial de algodão. Em 2018, a BCI
experimentou um nível histórico de aceitação com 93 varejistas, como a C&A, e os
membros da marca comprando mais de um milhão de toneladas de Better Cotton, um
aumento de 45% em relação ao ano anterior.

Leia o último relatório trimestral de atividades da BCI e o relatório anual de 2017
 

https://bettercotton.org/wp-content/uploads/2018/05/Q2_2018_Report-1.pdf
https://2017.bciannualreport.org/


O que é balanço de massa e por que é importante

A Better Cotton Initiative funciona com um sistema de balanço de massa, que incentiva os
fornecedores a comprar e usar mais Better Cotton de maneira econômica, porque não
requer complexidades que resultem em segregação física onerosa ao longo da rede de
fornecimento. Balanço de massa significa que o material que entra deve estar equilibrado
com aquele que sai. Por exemplo, se um varejista colocar um pedido de roupas prontas,
como camisetas, e solicitar que uma tonelada de Better Cotton seja associada a esse
pedido, um agricultor de algodão, em algum lugar, deve produzir uma tonelada de
algodão no padrão Better Cotton. Esses dados são registrados no sistema da rede de
fornecimento da BCI e os créditos desse pedido passam através da rede de fornecimento
correspondentes àquele mesmo peso de algodão, de uma fábrica para a seguinte. O
resultado é a quantidade equivalente de algodão que o agricultor produziu como Better
Cotton, mas que foi misturado com algodão convencional em sua trajetória do campo até
o produto.

Modelo de cadeia de custódia (BCI)



Próximos passos

Olhando para o futuro, continuaremos focados em alcançar nossa meta 100% mais
sustentável e impulsionar a adoção do Better Cotton.

Outras matérias-primas
Outras matérias-primas mais sustentáveis
Adquiridas com respeito pelas pessoas,
natureza e animais
Nossas roupas são feitas de uma ampla variedade de matérias-primas, incluindo fibras
naturais, como algodão, plumas e penas, linho e lã, bem como fibras sintéticas, como
poliéster, e fibras de celulose artificiais, como a viscose. Garantir que sejam mais
sustentáveis significa que os materiais são cultivados e fabricados de forma a usar menos
recursos naturais, respeitar a natureza e as pessoas e garantir o bem-estar dos animais
em toda a rede de fornecimento.

Queremos que nossos clientes se sintam bem com as roupas que compram na C&A.
Iniciamos nossa jornada com algodão mais sustentável - nosso material mais utilizado - e
estamos usando o que aprendemos para desenvolver e implementar as melhores práticas
para outras matérias-primas. 



Nossa meta para 2020 é que 67% de nossas matérias-primas sejam mais sustentáveis. Em
2018, fizemos um bom progresso em relação a essa meta, alcançando um total de 49%. A
maior parte deste progresso foi impulsionada pelo nosso trabalho com algodão mais
sustentável.

Por que nos concentramos em fibras sintéticas
As fibras sintéticas representam mais de 40% dos materiais que utilizamos na C&A.
São produzidos 14,2 kg de CO2 para fabricar um quilo de fibra de poliéster [FONTE: WWF]
e a demanda vem crescendo rapidamente desde os anos 1990, a uma taxa de 7% a cada
ano [FONTE: Water Footprint Network].
A cada ano, 120 milhões de árvores são derrubadas para fazer tecido de celulose para as
roupas que todos nós vestimos [FONTE: Canopy].

Por que nos concentramos no bem-estar animal

O bem-estar animal é uma questão fundamental tanto para nossos clientes como para a
C&A como uma empresa. Os maus tratos aos animais ainda são predominantes em todo o
mundo, e pode ser difícil rastrear a fazenda em que os animais nasceram e viveram.
Materiais de origem animal são usados em vários de nossos produtos, desde as plumas e
penas de nossas jaquetas até a lã de nossos suéteres, e trabalhamos muito para garantir
que esses materiais não tenham como origem animais sujeitos a maus tratos. Também
oferecemos a nossos clientes a opção de selecionar um substituto sintético e sempre
temos uma alternativa em nossas lojas.

Nossas ações em 2018

Trabalhar rumo à nossa meta para 2020, quando planejamos que 67% des nossas
matérias-primas sejam mais sustentáveis.

Continuar obtendo 100% de plumas e penas certificadas pela RDS e conduzir processos
adicionais de due diligence em nossa rede de fornecimento.

Implementar nossa politica de obtenção de fibras de celulose artificais na Europa e China
e conduzir um projeto-piloto no Brasil.

Aumentar a adoção de fibras recicladas na Europa e na China.

http://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt
http://waterfootprint.org/en/
http://canopyplanet.org/business/sectors/clothing-companies/


Nosso desempenho em 2018

100% de plumas e penas certificadas pela Responsible Down Standard

Desde 2016, estamos adquirindo 100% de plumas e penas certificadas pela RDS. Em
2018, introduzimos ao mercado mais de 1,3 milhão de produtos contendo plumas e penas,
todos certificados pela RDS. Isso inclui mais de 1,1 milhão de itens certificados pela RDS
somente na Europa. Na China, colocamos no mercado perto de 160.000 peças com
certificação RDS, o que representou 100% de todos os itens vendidos pela C&A naquele
país.

Leia mais sobre plumas e penas

Leia mais sobre fibras de celulose artificiais

Leia mais sobre poliéster

 

Com quem estamos trabalhando 

Textile Exchange, Canopy, Changing Markets Foundation, ZDHC

Colaborar para tornar as matérias-primas sustentáveis a norma
Para atingir nossas metas para 2020 sobre matérias-primas, formamos ou nos unimos a
parcerias com stakeholders líderes do setor, buscando implementar a mudança de forma
mais rápida e eficaz. Utilizamos iniciativas testadas, comprovadas e submetidas a
auditoria independente para melhorar nosso desempenho. Quando tivermos atingido
esses melhores padrões de desempenho, procuraremos colaborar ainda mais, levando o
setor conosco nessa jornada.

Bem-estar animal
Tratar os animais com cuidado e respeito
A C&A tem um compromisso de longa data com altos padrões de bem-estar animal.
Acreditamos que os animais devem ser tratados com cuidado, respeito e dignidade, como
dispõem as Cinco Liberdades (Five Freedoms). Trabalhamos arduamente com parceiros e
nossos fornecedores para garantir que essa abordagem seja uma prática padrão em toda
a nossa rede de fornecimento. Isso requer atenção a todas as matérias-primas de origem
animal envolvidas na produção de nossas roupas.

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/plumas-e-penas-compradas-de-maneira-responsavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/fibras-de-celulose-sinteticas/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/poliester-reciclado/
http://textileexchange.org/
http://canopyplanet.org/
https://changingmarkets.org/
https://www.roadmaptozero.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121010012427tf_/http:/www.fawc.org.uk/freedoms.htm


Nossa política sobre o bem-estar animal estabelece que nós:

Esperamos que nossos fornecedores sigam as Cinco Liberdades aceitas
internacionalmente para o bem-estar animal.
Nunca utilizamos produtos de animais que tenham sido abatidos ou feridos de qualquer
forma por sua pele, pelagem ou penas.
Esforçamo-nos para aumentar a rastreabilidade da fazenda até o produto final.
Utilizamos apenas matérias-primas de animais de corte.
Nunca aceitamos materiais de espécies exóticas, ameaçadas ou em perigo de extinção,
conforme definido pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES) e pela lista vermelha de espécies
ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

Nossa abordagem é colaborativa; trabalhamos lado a lado com outras partes que estão
abordando questões semelhantes. Estabelecemos, definimos e implementamos soluções
na indústria juntamente com organizações de bem-estar animal, marcas parceiras,
varejistas, nossos fornecedores e auditores independentes.

Também ouvimos ativamente, acolhendo desafios e críticas que podem nos ajudar a
melhorar. Garantir altos padrões de bem-estar animal significa que a indústria de
vestuário deve ser responsável pelas promessas que fazemos.

Leia mais sobre como envolvemos nossos stakeholders

Nos últimos 10 anos, temos trabalhado muito para erradicar problemas de bem-estar
animal de nossa rede de fornecimento. Começamos proibindo as peles nos anos 1990 e
somos uma Varejista Sem Peles desde 2013. Até o momento, já banimos os seguintes
materiais e práticas:

Depenagem de animais vivos e alimentação forçada de gansos e patos para produção de
plumas e penas
O uso de lã de angorá, peles naturais e mohair
A prática de mulesing de ovelhas para lã
Couro bovino da Índia ou couro com pelo da China ou da Índia

Protegendo o bem-estar animal na produção de cashmere

Em 2018, começamos a considerar a cashmere uma parte de nosso compromisso em
garantir que nossa política de bem-estar animal fosse implementada por toda a nossa
fibra de origem animal. Reconhecemos os desafios que a produção de cashmere pode ter

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/nossa-estrategia/engajamento-de-stakeholders/


e estamos determinados a trabalhar no sentido de usar uma cashmere mais sustentável.
O primeiro passo foi trabalhar com nossos fornecedores para identificar o processo de
extração dentro da rede de fornecimento de cashmere. Para isso, nos juntamos à
Sustainable Fiber Alliance (SFA), uma organização internacional sem fins lucrativos que
trabalha com a rede de fornecimento de cashmere estendida, de pastores a varejistas.

Atualmente, 15 marcas e varejistas internacionais se juntaram à SFA, unidos em torno do
objetivo de implementar a diretriz Sustainable Cashmere Standard para preservar e
restaurar pastagens, garantir o bem-estar animal e garantir meios de subsistência. A SFA
oferece um excelente fórum para identificar conjuntamente ações que abordarão três
objetivos principais:

Resiliência ambiental em regiões produtoras de cashmere
Melhoria das perspectivas de longo prazo para o pastoreio de comunidades que
dependem dos mercados de cashmere
Garantia de bem-estar animal dentro da produção de cashmere

Desde que a C&A se juntou ao plano de ação, a SFA discutiu os pontos principais da
estratégia em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, os
compromissos dos membros e a medição dos impactos em toda a rede de fornecimento
de cashmere.

Leia nossa política de bem-estar animal aqui

 

Nosso desempenho em 2018

Mantendo nossa rede de fornecimento certificada pela Responsible Down
Standard

Desde 2016, estamos adquirindo 100% de plumas e penas certificadas pela RDS. Em
2018, introduzimos no mercado mais de 1,3 milhão de produtos que contêm plumas e
penas, todas certificadas pela RDS.

Durante o ano, continuamos aplicando o que aprendemos em 2017, quando fizemos
visitas adicionais de due diligence a redes de fornecimento certificadas pela RDS para
identificar em quais delas outras melhorias poderiam ser feitas. Nossa visita demonstrou
que, no futuro, devemos nos basear menos na legislação local para definir nossas
exigências mínimas, e sim apoiar a RDS para assegurar que ela estabeleça padrões
mínimos que possam ser aplicados nos mercados onde a legislação não é rígida. Devemos
também fortalecer as exigências padrão ao longo do tempo para assegurar a melhoria
contínua em práticas de bem-estar animal, e incluir módulos de treinamento em nosso
programa para motivar a conscientização entre fornecedores. Este trabalho prosseguiu em
2018.

Leia mais sobre plumas e penas compradas de maneira responsável

Escutar, investigar e agir

Estamos constantemente procurando melhorar nossas práticas. Quando preocupações
legítimas são levantadas, nós as tratamos com muita seriedade. Escutamos e

https://www.sustainablefibre.org/
http://sustainability.c-and-a.comhttps://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/sustainability_report_2017/Animal_Welfare_Policy_July_2018.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/plumas-e-penas-compradas-de-maneira-responsavel/


investigamos para nos certificarmos de que a medida necessária será tomada. Por
exemplo, quando descobrimos violações em nossa rede de fornecimento de lã angorá em
2013, eliminamos esse material de toda a nossa linha de produtos porque a rede de
fornecimento não era clara e entendemos que seria difícil garantir o bem-estar de todos os
animais durante o processo.

Em 2018, começamos a ver a cashmere como parte de nosso compromisso em garantir
que nossa política de bem-estar animal fosse implementada por meio de nossa fibra de
origem animal. Como resultado, em 2019, nos unimos à Sustainable Fiber Alliance, que
está trabalhando com a extensa rede de fornecimento de cashmere, de pastores a
varejistas. Seu objetivo é promover um padrão global de sustentabilidade para a produção
de cashmere para preservar e restaurar as pastagens, garantir o bem-estar animal e
garantir meios de subsistência. Em 2019, definiremos o escopo do nosso trabalho e os
próximos passos. Somente através de colaborações como essas poderemos estimular o
impacto e melhorar as práticas.

Após alegações de abuso de animais na indústria de mohair, proibimos o uso de mohair da
cabra angorá a partir da Primavera/Verão de 2019. A partir desta temporada, nenhum
produto com mohair será vendido pela C&A.

Próximos passos

No futuro, continuaremos a trabalhar para fortalecer o Responsible Down Standard e
compraremos apenas plumas e penas com certificação RDS para todos os nossos produtos
que possuam enchimento feito destes materiais. Também continuaremos nosso trabalho
com a SFA para estender práticas sustentáveis e humanas a toda a rede de fornecimento
de cashmere. Outros compromissos existentes, tais como permanecer um varejista livre
de peles e proibir certas práticas de nossa rede de fornecimento, certamente continuarão.

Plumas e penas compradas de maneira
responsável
Certificadas de forma independente e
rastreáveis da granja até as lojas
A Responsible Down Standard (RDS) é uma diretriz global voluntária e independente da
Textile Exchange e certificada pela Control Union. Ela foi projetada para ser uma
referência global de melhores práticas, impedindo práticas como alimentação forçada ou
depenagem de aves vivas e criando exigências rigorosas para questões como qualidade
do alimento e da água, acesso a áreas abertas, saúde e higiene animal. Ela também nos
permite rastrear a fibra desde a granja até o produto final. Todas as vezes que as plumas
e penas RDS mudam de propriedade, um Certificado de Transferência (TC) é emitido,
identificando o material desde a fonte até o produto final. O processo é controlado em
cada etapa da rede de fornecimento. Assumimos esse processo para que nossos clientes
possam ter confiança de que o material em suas roupas foi produzido para atender às
exigências da norma.



Auditoria para garantir a melhor prática

Nenhuma norma é uma garantia, porém é a melhor ferramenta possível para assegurar
que as expectativas da indústria estejam sendo atendidas. A Control Union realiza
auditorias anuais de nossos fornecedores para verificar se estão seguindo as exigências
RDS.

Em 2017, fizemos visitas a redes de fornecimento certificadas pela RDS, a fim
compreender melhor como a norma foi implementada e onde melhorias poderiam ser
feitas. Temos a satisfação de confirmar que a RDS impede muitas práticas prejudiciais,
incluindo a alimentação forçada e a depenagem de animais vivos – práticas que abolimos
há vários anos. Entretanto, também constatamos que a diretriz poderia ser melhorada
para assegurar que as exigências sejam suficientemente detalhadas nos países onde a
legislação de bem-estar animal é menos rígida. Compartilhamos os resultados de nossa
investigação com a Textile Exchange, e trabalhamos com eles em 2018 para implementar
melhorias na norma. Estamos consolidando também nossa rede de fornecimento de
plumas e penas para trabalhar com menos fornecedores. A C&A continua comprometida
com a RDS como a melhor maneira de obter nossas plumas e penas de forma
responsável.

Rastreabilidade até os filhotes

Atualmente, a RDS se aplica ao bem-estar de aves que são a fonte direta de plumas e
penas certificadas. A certificação de criatórios é opcional por enquanto, pois torná-la
obrigatória poderia afetar a possibilidade de escalonamento da norma. A dificuldade na
certificação da cadeia de custódia entre criatórios, incubatórios e granjas tornaria a
aplicação da certificação desafiadora e onerosa para as redes de fornecimento em todas
as principais regiões produtoras de plumas e penas. Sabemos que isso tem de mudar e
estamos comprometidos em ajudar a superar o desafio.

Próximos passos

Manter a RDS e implementar a nova versão do padrão quando liberado

Em 2018, trabalhamos com o International Working Group da Responsible Down Standard
na próxima revisão da norma, aumentando o rigor de suas exigências e incentivando
melhorias nas práticas do setor.



Poliéster Reciclado
Acelerar o uso em nossas coleções
O poliéster é feito de petróleo derivado do petróleo bruto, um recurso não renovável e
finito, e representa 19% dos materiais que utilizamos. Desde os anos 1990, a demanda
por poliéster tem aumentado a uma taxa constante. Como o poliéster é um material
importante em nossas coleções, aumentaremos o uso de fontes recicláveis certificadas ao
longo do tempo e reduziremos o impacto da extração e processamento de recursos não
renováveis.

Nosso desempenho em 2018

Inovação de produtos para usar poliéster reciclado

Em 2016, a C&A reconheceu a necessidade de aumentar o uso de poliéster reciclado
certificado. Em 2017, a C&A Europa desenvolveu os primeiros produtos com poliéster
certificado pela Global Recycled Standard (GRS) ou pela Recycled Content Standard (RCS).
Mais de 100.000 peças foram lançadas nas lojas no início de 2018, tanto em agasalhos
quanto em blusas femininas. Em 2018, continuamos esse desenvolvimento e vendemos
mais de 300.000 peças de poliéster reciclado em coleções de moda Feminina, Masculina e
Infantil. A maior parte do poliéster reciclado em nossos produtos é feita de garrafas PET
recicladas, obtidas de diversas fontes.

A C&A China também explorou o uso do poliéster reciclado em roupas durante 2017 e
2018. E em 2018, a C&A Brasil identificou oportunidades para trabalhar com algodão e
poliéster reciclado e com poliamida biodegradável. Estes serão analisados mais de perto
para potencial implementação na rede de fornecimento nacional em 2019.

Leia mais sobre moda circular

 

Próximos passos

Aumentar o uso de poliéster reciclado

Continuaremos a encontrar maneiras de usar mais poliéster reciclado certificado em

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


nossos produtos, aumentando a demanda por este recurso mais sustentável. Para 2019,
como parte de uma nova coleção, a C&A China utilizará plumas e penas de origem
sintética reciclada para algumas jaquetas com enchimento de fibras sintéticas, e planeja
expandir o enchimento de fibras sintéticas recicladas conforme o aumento da
disponibilidade na China.

Preferência por fibras de celulose artificiais
Protegendo as florestas ameaçadas
A viscose (também conhecida como rayon), o modal e o liocel são obtidos da celulose feita
da polpa dissolvida de árvores. Eles representam 8% dos materiais utilizados na C&A
durante 2018.

Menos de 20% das florestas nativas do mundo permanecem em extensões de terra
grandes o bastante para manter a diversidade biológica [FONTE: Canopy]. Temos a
responsabilidade de proteger o que restou e precisamos fazer isso rapidamente – no ritmo
atual, 55% da Floresta Amazônica pode desaparecer até 2030.

Estamos trabalhando com a CanopyStyle Initiative para rastrear as florestas nativas e
ameaçadas de extinção no mundo, juntamente com outros 170 parceiros de marca.
Aderimos à iniciativa em 2015 e publicamos nossa política de Florestas e Tecido (Forest &
Fabric) no mesmo ano.

Nosso compromisso global significa que avaliamos nossa compra de fibras de celulose e
eliminamos a compra de tecidos feitos com celulose de florestas nativas e ameaçadas de
extinção, e outras fontes controversas.

Isso inclui:

Demonstrar preferência por fornecedores que trabalham para preservar florestas
ameaçadas ou que utilizam métodos certificados pelo Forest Stewardship Council (FSC). 
Treinar e envolver fornecedores na CanopyStyle Initiative, incentivando-os a conduzirem
auditorias de verificação e a compartilharem publicamente seus resultados.

Práticas de gestão ambiental responsável na produção de celulose

O fornecimento de matérias-primas é apenas um dos muitos desafios na produção de

http://canopyplanet.org/campaigns/canopystyle/


fibras de celulose artificiais. As práticas de produção também são importantes. Em 2018, a
Changing Markets Foundation criou um plano de ação para fabricação responsável de
fibras viscose e modal, delineando as etapas necessárias para enfrentar esses desafios.  

Temos o compromisso de trabalhar com a indústria e com os produtores para melhorar as
práticas químicas e ambientais na produção de fibras de celulose, utilizando as melhores
práticas identificadas no plano de ação. Além disso, temos o compromisso de ajudar os
fornecedores a superar os desafios atuais. Isso inclui trabalhar com a ZDHC no
desenvolvimento de seus padrões e protocolos para a indústria de viscose, colaborar com
marcas que têm ideias semelhantes e trabalhar diretamente com fornecedores em planos
de melhoria contínua. As áreas de foco delineadas no plano de ação incluem conformidade
regulatória, direitos humanos, matérias-primas de recursos gerenciados de forma
responsável sob nosso compromisso Canopy, biodiversidade, minimização de resíduos,
redução de emissões de gases de efeito estufa, minimização de impactos hídricos,
prevenção da poluição da água e outras considerações.

Nosso desempenho em 2018

Em 2017, todos os fornecedores da C&A Europa e da C&A China assinaram um contrato
para comprar viscose de apenas dois fornecedores - Birla e Lenzing - na produção de
vestuário para a C&A. Ambas as empresas são fornecedores terceirizados de celulose e
sua verificação confirmou seu ‘baixo risco’ em termos de fibras controversas. Essa
verificação nos garante que eles têm as práticas corretas implantadas para impedir que
produtos provenientes de florestas nativas ou ameaçadas entrem em sua rede de
fornecimento.

Desde 2018, 100% dos produtos com fibras de celulose artificiais para a C&A Europa e
China foram considerados de baixo risco.

Somos uma das únicas grandes marcas a tomar essa medida significativa, a fim de enviar
um sinal claro ao mercado de que levamos a sério a proteção das florestas do mundo.
Como a C&A Europa representa a maior parte da viscose usada dentro da empresa, nosso
novo contrato faz uma diferença real.

A C&A Brasil implementou nossa política de Florestas e Tecido em sua rede de
fornecimento doméstica, com 20 fornecedores responsáveis por aproximadamente 60%
do volume doméstico de fibra de celulose artificial. Em 2018, aumentamos a aquisição de
materiais de celulose de produtores que foram considerados de baixo risco para fibra
controversa. Em 2019, planejamos desenvolver ainda mais esta abordagem em nossa
rede de fornecimento brasileira. A C&A México começou a avaliar sua rede de
fornecimento como um primeiro passo, trabalho que continuará em 2019.

Ajudando a mudar o mercado                                             

A CanopyStyle Initiative tem como objetivo transformar todo o mercado de fibra de
celulose artificial e eliminar a compra de tecidos feitos de celulose de florestas nativas e
ameaçadas de extinção e outras fontes controversas. Para isso, os produtores devem
passar pela auditoria de verificação da CanopyStyle e publicar seus resultados.

Até o momento, a CanopyStyle confirmou, por meio de auditorias, que 28% da produção
global de fibra de celulose artificial apresenta baixo risco de aquisição a partir de florestas

http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf
http://canopyplanet.org/campaigns/canopystyle/


nativas e ameaçadas de extinção. Outros quatro produtores, representando 30% da
produção global, concluíram e publicaram sua auditoria CanopyStyle, mas ainda precisam
implementar melhorias em sua rede de fornecimento de madeira para serem
considerados de baixo risco. A Canopy também lançou a ferramenta ForestMapper no final
de 2018, que nos permitirá visualizar onde estão localizadas as  florestas nativas e
ameaçadas e tomar decisões mais informadas ao comprar tecidos de viscose. Juntamente
com mais de 100 outras empresas em vários setores, estamos comprometidos a usar a
ForestMapper para reduzir o risco de obtenção de produtos oriundos das florestas nativas
e ameaçadas do mundo.

Redução do carbono por meio de viscose mais sustentável

Estimamos que nossa aquisição de viscose mais sustentável em 2018 evitou 62.054
toneladas de emissões de CO2, uma redução de 47% em comparação à viscose
convencional.

Leia mais sobre como reduzimos nossas emissões de CO2

 

Próximos passos

Implementar o nosso compromisso global

Globalmente, continuaremos a trabalhar com fornecedores para eliminar a obtenção de
tecidos feitos a partir de fontes controversas e treiná-los na CanopyStyle Initiative.
Também trabalharemos com eles para adotar as práticas no plano de ação da Changing
Markets Foundation para uma produção mais limpa de viscose e continuaremos
trabalhando com a ZDHC em padrões para avaliar o desempenho, o que ajudará a motivar
melhorias adicionais na produção de fibras.

Moda Circular
Mais boas ações
Com a estimativa de que a população global atingirá nove bilhões de pessoas até 2030, a
natureza terá mais dificuldades do que nunca para atender às demandas do ser humano.
Isso significa que há uma necessidade urgente de atingir nossa meta de fazer da
circularidade a norma em toda a cadeia de valor.

https://canopyplanet.org/first-ever-global-map-of-ancient-and-endangered-forests-brings-conservation-science-to-boardrooms-of-the-worlds-largest-companies/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/clima/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/clima/
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf


Sustentabilidade significa repensar como desenvolvemos nossos produtos para seu
próximo uso. Queremos que a indústria de vestuário evolua para um futuro onde cada
material seja usado e reutilizado com segurança, onde os ecossistemas estejam
protegidos e onde as pessoas tenham condições dignas de trabalho. Isso significa
‘produzir produtos considerando seu próximo ciclo de uso´, e não falamos mais em ‘fim de
vida´, mas, sim, em ‘fim de uso´. Essa é a filosofia da moda circular. Para a indústria de
vestuário se tornar verdadeiramente circular, cada parte da cadeia de valor deve evoluir.

Para enfrentar os desafios do modelo de moda linear, a C&A desenvolveu uma estratégia
com três elementos principais:

Criando produtos inovadores que são projetados de acordo com os princípios da economia1.
circular, poderemos eliminar as substâncias preocupantes e usar apenas bons materiais,
fazer uso efetivo dos recursos humanos e naturais e passar para insumos renováveis e
recicláveis que podem melhorar radicalmente a taxa de reciclagem.
Ao desenvolver ainda mais nosso esquema de coleta de roupas nos mercados das regiões2.
onde operamos, poderemos garantir que as peças de vestuário possam ser coletadas,
classificadas e, eventualmente, recicladas em escala.
Ao apoiar parcerias que ajudem a acelerar a transição para uma economia circular e3.
apoiar inovações que permitam a circularidade, podemos ajudar a transformar a indústria
do vestuário.

Para uma análise mais detalhada da nossa estratégia de moda circular, assista este vídeo.

Por que precisamos desenvolver a moda circular

Em 2017, a Ellen MacArthur Foundation divulgou um novo relatório intitulado A New
Textiles Economy. O relatório demonstra o ímpeto crescente na indústria para migrar para
uma economia circular e apresenta um business case ambiental e social bastante
significativo:

Em 2015, em torno de três quartos do plástico usado nas roupas terminou em aterros ou
foi incinerado.
Menos de 1% do material usado para produzir as roupas foi reciclado em uma nova roupa,
equivalente a uma perda de mais de $ 100 bilhões de materiais por ano.
A participação da indústria têxtil no orçamento de carbono global aumentará de 2% em
2015 para 26% até 2050, se mantiver seu ritmo atual. Migrar de um sistema linear,
oneroso e perdulário é crucial para nos mantermos dentro do limite de aquecimento global

https://www.youtube.com/watch?v=i9OquMVt6Sg
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/systemic-initiatives/make-fashion-circular/report
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/systemic-initiatives/make-fashion-circular/report


de 2ºC, estabelecido pelo Acordo de Paris sobre mudança climática.
Com os atuais sistemas de produção, o peso das microfibras plásticas nos oceanos poderia
aumentar para 22 milhões de toneladas até 2050, ou seja, dois terços das fibras usadas
atualmente para produzir vestuário a cada ano.
20% da poluição industrial global da água é atribuída ao tingimento e tratamento de
tecidos.

Em toda a cadeia de valor – desde a extração da matéria-prima até o fim de uso – a
indústria de vestuário tem um grande impacto sobre o meio ambiente. Para efetivamente
traçar um caminho em direção ao novo normal, devemos repensar muito do que fazemos.

Em um modelo circular, os produtos são desenvolvidos e produzidos considerando seu
próximo uso. Isso significa produzi-los com materiais puros, utilizando produtos químicos
seguros. Dessa forma, as fibras podem ser retomadas após o fim de uso da peça e
reutilizadas ou recicladas para produzir novas roupas, carpetes ou outros produtos – ou
podem ser devolvidas à natureza de forma segura por meio da compostagem. Justiça
social, incluindo a garantia de saúde e segurança e trabalho justo, a gestão da água e o
uso de energias renováveis também integram o modelo circular.

Leia mais sobre a gestão sustentável de substâncias químicas

Leia mais sobre trabalho seguro e justo

 

Por que a moda circular é necessária para a produção de roupas
sustentáveis

Para mais informações sobre nossa estratégia de moda circular, assista este vídeo.

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
https://www.youtube.com/watch?v=i9OquMVt6Sg


Nossa Visão

Nós acreditamos na moda circular. Nossa visão é de uma moda circular restaurativa, onde
nada é desperdiçado na criação ou descarte de nossas roupas.

Acreditamos que há seis facilitadores de uma indústria de moda circular e estamos
atualmente trabalhando em todos eles através de nossos próprios programas ou em
parceria com a Fashion for Good. Nosso compromisso é demonstrado por meio de nossos
produtos com a certificação Cradle to Cradle™ nível Gold – todos com o apoio de nosso
programa de coleta de roupas usadas em lojas físicas, que está em constante expansão e
permite aos clientes reciclar a roupa que não será mais usada. 

Os seis facilitadores da moda circular

Nossas ações em 2018

https://fashionforgood.com/


Continuar a nossa parceria com a Fashion for Good, com foco na incubação e aceleração
de tecnologias circulares na indústria de vestuário.

Conduzir o alinhamento da indústria por meio da iniciativa Make Fashion Circular da Ellen
MacArthur Foundation.

Lançar outra grande inovação e conquista pioneira em nosso jeans com certificação Cradle
to CradleTM nivel Gold.

Expandir nosso programa de coleta de roupas usadas em novas regiões e on-line na
Alemanha.

Nosso desempenho em 2018

Pioneira em circularidade nas lojas

Em 2017, a C&A introduziu no mercado os primeiros produtos com certificação Cradle to
CradleTM nível Gold, nas lojas em toda a Europa, Brasil e México. Desde então, temos
desenvolvido muitos novos produtos e coleções, que chegaram às prateleiras no final do
ano, enquanto expandíamos a coleção de produtos com a certificação Cradle to CradleTM da
linha Feminina para incluir itens nas linhas Masculina e Infantil em alguns de nossos
mercados, e oferecíamos inovações, como listras, bordados e estampas, para agregar
riqueza às nossas ofertas.

Em 2018, desenvolvemos e oferecemos o primeiro jeans com certificação Cradle to
CradleTM nível Gold do mundo em vários estilos masculinos e femininos. Notavelmente, em
colaboração com a Fashion for Good, também disponibilizamos publicamente um conjunto
de recursos para outras empresas de vestuário usarem no desenvolvimento de seus
próprios produtos com certificação Cradle to CradleTM. Estes marcam passos importantes
em nossa própria jornada - assim como a da indústria do vestuário - em direção à moda
circular.

No total e até o momento, introduzimos no mercado quase 4 milhões de peças com
certificação Cradle to CradleTM.

Após seu lançamento bem-sucedido na Holanda, implementamos nosso programa de
coleta de roupas usadas em lojas físicas em outras regiões de atuação e agora temos
programas de coleta de roupas em nove países, com a expectativa de expandir o
programa ainda mais até 2020.



Leia mais sobre nossos produtos de moda circular

Leia mais sobre nosso programa de coleta de roupas usadas

Leia mais sobre inovação de produto

Acelerando a mudança por meio da Fashion for Good

Em março de 2017, a Fashion for Good – fundada pela C&A Foundation – foi lançada em
Amsterdã, com a C&A sendo uma das primeiras marcas parceiras. Em 2018, continuamos
nosso trabalho com a Fashion for Good para ajudar a transformar o setor de vestuário,
apoiando:

O programa da Aceleradora Plug and Play da Fashion for Good na promoção do
crescimento de startups.
O programa Scaling a escalar inovações e incentivar sua adoção generalizada.
A elaboração de guias para outras empresas utilizarem no desenvolvimento de vestuário
com certificação Cradle to CradleTM

A Experiência Fashion for Good, o primeiro museu interativo do mundo para inovação de
moda sustentável, que já recebeu mais de 23.000 visitantes.

Como uma organização multi-stakeholder, o foco exclusivo da Fashion for Good é
transformar o setor de vestuário, fazendo da ‘moda do bem’ a norma ao conduzir marcas,
produtores, varejistas, fornecedores, organizações sem fins lucrativos, inovadores e
financiadores a fazer isso acontecer. A Fashion for Good serve como uma plataforma de
inovação, que fornece a inovadores iniciantes promissores o acesso a financiamento e
suporte de escala para suas inovações. Ela também atua como um catalisador para a
mudança, reunindo uma comunidade circular do setor de vestuário, construindo um
movimento da moda do bem e criando recursos disponíveis gratuitamente. A iniciativa
ganhou uma força formidável, com mais de 75 inovadores e mais de 15 projetos
facilitados até o momento.

Leia mais sobre a nossa parceria com a Fashion for Good

 

Com quem estamos trabalhamos 

C&A Foundation, Fashion for Good, MBDC, McDonough Innovation, Cradle to Cradle
Product Innovation Institute, Circular Economy 100, Ellen MacArthur Foundation, Fashion
for Good-Plug and Play Accelerator, Lafayette Plug and Play Accelerator, I:CO, Centro
Social Carisma, EIG, Retalhar, Make Fashion Circular

 

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/produtos-da-moda-circular/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/acao-conjunta-em-lojas-fisicas/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/produtos-da-moda-circular/inovacao-de-produto/
https://fashionforgood.com/
https://fashionforgood.com/
http://www.candafoundation.org/
https://fashionforgood.com/
https://mbdc.com/
http://www.mcdonough.com/#home
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ce100
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://fashionforgood.plugandplaytechcenter.com/
http://fashionforgood.plugandplaytechcenter.com/
http://lafayetteplugandplay.com/
https://www.ico-spirit.com/en/
http://centrosocialcarisma2.hospedagemdesites.ws/
http://centrosocialcarisma2.hospedagemdesites.ws/
http://ecointelligentgrowth.net/
https://www.nesst.org/retalhar
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/make-fashion-circular


Normalizando a moda circular

Embora tenhamos orgulho de ter trazido os primeiros produtos com certificação Cradle to
Cradle™ nível Gold para o mercado, sabemos que a moda circular ainda está longe de ser
‘a norma’.

Uma das coisas mais importantes que podemos fazer para mudar esse cenário é continuar
compartilhando o que aprendemos sobre moda circular com os outros participantes do
setor. Por exemplo, a verdadeira circularidade envolve analisar a forma como os produtos
são criados, desenvolvidos e fabricados. Sabemos que nossas camisetas e calças jeans
certificadas foram criadas desta forma, tornando-as melhores para o meio ambiente, os
trabalhadores e suas comunidades.

Esses produtos provam que a circularidade é possível hoje. Queremos incentivar outros a
se juntarem a nós para que atributos como este se tornem parte do novo normal. Desde o
lançamento de nossos produtos circulares, outras marcas e varejistas, assim como
fabricantes, lançaram materiais com certificação Cradle to CradleTM, mostrando que o
impulso está se fortalecendo.

Do desperdício de madeira a camisetas: a
Aceleradora Plug and Play da Fashion for Good
em ação

‘Até 50% de cada árvore derrubada é considerada resíduo. As companhias do setor
madeireiro estão procurando maneiras de usar esse resíduo porque há muito desse
material. Normalmente ele é deixado para apodrecer, emitindo CO2 na atmosfera, ou é
queimado, também gerando problemas que podem levar à mudança climática.’ 

Jane Palmer, Presidente da Nature Coatings

E aí surge a Nature Coatings e seu primeiro protótipo: um pigmento de cor preta de alto
desempenho e barato, feito de resíduo de madeira. Jane, que trabalhou na indústria têxtil
durante toda a sua carreira, inclusive como proprietária e operadora de uma tinturaria,
quis identificar uma maneira de a indústria têxtil deixar de usar ingredientes à base de
petróleo - e reduzir o resíduo desnecessário ao longo do processo. Ela descobriu que a
maioria dos pigmentos é à base de petróleo, não é biodegradável e usa uma química
complexa, que tem sido associada à causa de mutações genéticas em peixes e câncer em
seres humanos.

O pigmento preto da Nature Coatings oferece uma solução de fácil substituição na rede de
fornecimento de vestuário. ‘Não há necessidade de nenhuma tecnologia nova, novos
custos. Ele efetivamente permanece fora da Lista de Substâncias Restritas (RSL), de forma
a evitar perda involuntária com vendas’, diz Jane.

E agora, graças à Aceleradora Plug and Play da Fashion for Good, o pigmento deve chegar
ao mercado nos próximos meses. Desde seu lançamento, a Aceleradora premiou dois
grupos de startups e inovadores, trabalhando em estreita proximidade com eles na
transformação de avanços inicialmente inviáveis em inovações escaláveis por meio de um

http://fashionforgood.plugandplaytechcenter.com/
http://fashionforgood.plugandplaytechcenter.com/


programa intensivo de startup.

A Nature Coatings foi parte das integrações. E, segundo Jane, a Fashion for Good tem
atendido a todas as expectativas. ‘Nós chegamos com um produto semiacabado.
Tínhamos um produto sólido e um plano de desenvolvimento de negócio, mas a
Aceleradora nos obrigou a tomar algumas decisões, evoluir nosso plano de negócio, gerar
o interesse dos investidores, e nos deu acesso fundamental a grandes marcas de
vestuário para testar nosso produto’, explicou ela.

Ela enfatiza que o contato com a C&A tem sido especialmente útil. Ao longo de uma série
de reuniões, sua equipe teve várias oportunidades de receber feedback e refinar sua
proposta de valor. E a empresa teve a oportunidade de trabalhar com um dos
fornecedores da C&A para testar seu pigmento com um de seus produtos.

‘Nossa mensagem não estava muito clara quando nos juntamos à Fashion for Good. Hoje,
temos uma proposta de valor clara, pudemos abrir várias portas em termos de
investidores e parceiros, e geramos um entusiasmo generalizado no setor de vestuário
pelo que temos a oferecer’, diz Jane.

Produtos da moda circular
Moda circular para todos
Em meados de 2017, lançamos a primeira camiseta com certificação Cradle to CradleTM

nível Gold do mundo, seguida de lançamentos no Brasil e no México. As camisetas são
feitas de algodão 100% orgânico com materiais e produtos químicos seguros, e produzidas
de maneira social e ambientalmente responsável. Inclusive a costura é feita de algodão
orgânico certificado na origem e as tinturas são 100% atóxicas.

Durante o verão de 2018, introduzimos o jeans com certificação Cradle to CradleTM nível
Gold na Europa, seguido pelo Brasil, tornando-nos a primeira varejista a oferecer calças
jeans certificadas neste nível. O desenvolvimento do jeans com certificação Cradle to
CradleTM foi ainda mais complicado do que o das camisetas, devido à complexidade dos
processos envolvidos, bem como ao número de componentes presentes nos jeans.
Trabalhando em estreita colaboração com os fornecedores, conseguimos garantir que
todos os componentes e ingredientes utilizados em nossos novos jeans certificados sejam



seguros para os seres humanos e o meio ambiente.

Tanto para as camisetas quanto para as calças jeans, estamos trabalhando com
fabricantes que compartilham nossa visão de uma economia circular e trabalharam ao
nosso lado para tornar os produtos uma realidade. Estamos lançando continuamente mais
produtos com certificação Cradle to CradleTM para coleções de moda Masculina, Feminina e
Infantil. Além disso, continuamos trabalhando para identificar mais produtores para
participar da jornada da certificação Cradle to CradleTM nas regiões em que operamos.

Leia mais sobre o nosso trabalho com fornecimento sustentável

A certificação Cradle to CradleTM é a única norma holística de terceiros capaz de certificar
produtos circulares. Ela certifica todos os aspectos da fabricação dos produtos, desde a
fonte das matérias-primas, os produtos químicos, a água ou energia utilizada na
fabricação, como o desenvolvimento do produto possibilita a reutilização de materiais, até
as condições sociais na cadeia de valor.

Leia mais sobre a Norma de Certificação Cradle to CradleTM

A norma é organizada em torno de cinco critérios, cada um dos quais é avaliado em um
nível particular:

Integridade do material1.
Reutilização do material2.
Energia renovável3.
Administração do consumo de água4.
Justiça social5.

Na C&A, um produto com certificação nível Gold vai além do requisito mínimo da norma, já
que o nível Platinum é alcançado para alguns critérios. Como resultado, nossos produtos
com certificação Cradle to CradleTM nível Gold são fabricados com:

Materiais e químicos seguros e 100% otimizados (principalmente biológicos)
100% energia renovável
100% de água reciclada (ou descarga de água potável)
100% justiça social

Nosso objetivo é que todos os produtos com certificação Cradle to CradleTM da C&A
tenham o mais alto nível de certificação e sejam o mais confiável possível, para que o
nível Gold represente um produto otimizado em termos de circularidade.

Nosso desempenho em 2018

Expandimos opções de produtos com a certificação Cradle to Cradle™

Até o momento, trouxemos ao mercado quase 4 milhões de peças de vestuário com
certificação Cradle to CradleTM. Isso inclui camisetas, calças jeans e outros itens, e ressalta
a importância da moda sustentável para nossos clientes. Após nosso lançamento inicial de
camisetas certificadas em 2017, trabalhamos com fornecedores para adquirir outros
elementos e acabamentos sustentáveis que permitam aos designers diversificar nossos
estilos, cores e cortes, oferecendo aos clientes ainda mais opções em itens Certificados.

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/


O primeiro jeans com certificação Cradle to Cradle TM nível Gold

Com base no sucesso de nossas camisetas com certificação Cradle to CradleTM, em 2018
lançamos uma coleção de jeans com certificação Cradle to Cradle TM nível Gold. Ao fazê-lo,
a C&A se tornou a primeira varejista do mundo a oferecer peças jeans para coleções
Masculinas e Femininas feitas completamente de materiais sustentáveis - da fibra a
botões e barra - que podem ser recicladas no final do uso. Na Europa, as calças jeans
foram oferecidas a um preço acessível de € 29, como parte do compromisso de empresa
familiar em tornar a sustentabilidade o novo normal. O jeans também foi disponibilizado
em todas as lojas da C&A no México e no Brasil em 44 lojas físicas e on-line, onde as
calças jeans da coleção Feminina custam R$ 109 (aproximadamente € 25) e da Masculina,
R$ 119,99 (aproximadamente € 27).

A criação do primeiro jeans com certificação Cradle to Cradle TM nível Gold não foi isenta de
desafios, como:

Selecionar os fornecedores certos
Complexidade organizacional
Complexidade de avaliação
Disponibilidade limitada dos componentes avaliados
Disponibilidade limitada de produtos químicos avaliados
Atender aos Principais Indicadores de Desempenho (KPIs) comerciais

É importante notar que o nosso objetivo é oferecer produtos de moda circular a preços
acessíveis. A produção de jeans com certificação Gold requer o uso de uma linha de
costura de algodão específica, o que tem um impacto significativo no custo de produção e,
consequentemente, no preço de venda. Por isso, decidimos produzir um volume menor de
jeans certificado de nível Gold que vendemos on-line e um volume maior de jeans com
certificação Bronze para manter o nível de preços ao qual nossos clientes estão
acostumados.

A diferença entre o jeans certificado de nível Gold o de nível Bronze da C&A é bastante
pequena. O jeans certificado de nível Bronze foi certificado como Ouro em quatro das
cinco áreas de certificação. O uso de uma linha de costura de poliéster, no entanto, reduz
a classificação geral para Bronze.

Continuaremos buscando soluções para escalar a produção de jeans com certificação Gold
a um custo razoável de produção e aproveitaremos a oportunidade de nosso jeans com
certificação nível Gold para explicar melhor os benefícios da certificação para nossos
clientes.

Compartilhando nossas aprendizagens com o setor

Registramos nossa jornada e as lições aprendidas quando superamos esses desafios e
agora estamos compartilhando esses aprendizados publicamente para que outras marcas
possam determinar como mudar suas próprias práticas e tornar a moda ambiental e
socialmente responsável a norma. A Fashion for Good desenvolveu três recursos,
aproveitando a experiência que adquirimos ao desenvolver os primeiros produtos com
certificação Cradle to Cradle™ nível Gold:

Guia Prático da Certificação Cradle to Cradle™, baseado em nossa experiência na criação
de camisetas certificadas.



Almanaque de Materiais Avaliados da Certificação Cradle to Cradle™, que especifica
materiais e ingredientes que foram avaliados para a certificação Cradle to Cradle™ com
relação à integridade do material disponível para uso na indústria da moda.
Guia para o Jeans com Certificação Cradle to Cradle™, que inclui as lições aprendidas pela
C&A e pela Fashion for Good quando desenvolvemos a primeira calça jeans com
certificação nível Gold.

Esses recursos disponíveis gratuitamente compreendem o primeiro kit de ferramentas
abrangente do mundo para o desenvolvimento de vestuário com certificação Cradle to
CradleTM para fabricantes de roupas e marcas de moda. Eles cobrem todos os elementos
do Programa de Produtos Cradle to Cradle, de produtos químicos à justiça social, bem
como um plano de ação e uma lista completa de materiais. Juntos, eles podem permitir
que marcas de moda, varejistas e fabricantes iniciem o desenvolvimento de produtos
verdadeiramente circulares. Desde que foram disponibilizados, esses recursos
contribuíram para a dinâmica do nosso setor.

Leia aqui sobre como criar produtos com certificação Cradle to Cradle

Estamos entusiasmados pela cobertura global que nosso jeans com certificação Cradle to
CradleTM recebeu na mídia e de outros stakeholders, indicando forte interesse nos itens
com a certificação Cradle to CradleTM. Esse novo jeans, juntamente com os recursos para
uso por outros, são um marco para a moda e outro passo adiante em nossa liderança para
causar uma mudança real na indústria, do agricultor até o cliente.

Para saber mais sobre a nossa roupa com certificação Cradle to CradleTM, assista este
vídeo.

Estudo de caso: Conscientização Sobre a Moda
Circular no Brasil

Construir uma indústria da moda verdadeiramente circular requer o envolvimento dos
clientes e do público em geral. No Brasil, a C&A criou uma série de eventos - C&A Fashion
Futures - voltados para a conexão com a Geração Z (também conhecida como TrueGen)
em temas de sustentabilidade, como transparência e economia circular. Os eventos foram
além da C&A para criar conversas de interesse coletivo sobre moda e um futuro mais
sustentável.

No segundo evento C&A Fashion Futures, focado em moda circular, a C&A compartilhou
sua visão circular e iniciativas de moda circular, incluindo camisetas e calças jeans com
certificação Cradle to CradleTM, e promoveu discussões sobre como avançar rumo a uma
economia circular. Uma conhecida influenciadora ambiental e especialistas em preparação
para o futuro estavam entre os palestrantes e um minidocumentário especial
conscientizou sobre a moda circular. Até o momento, mais de 6 milhões de pessoas foram
alcançadas no Brasil através dos eventos C&A Fashion Futures e artigos e menções nas
redes sociais relacionados a eles.

Outros esforços para convidar os clientes a contribuir para nossa jornada da moda circular
incluíram comunicações na loja sobre os benefícios das camisetas e calças jeans com

https://fashionforgood.com/get-started/for-suppliers/how-it-works/
https://www.youtube.com/watch?v=wZ8PqWekJQ8


certificação Cradle to Cradle TM. Usando a nossa plataforma guarda-chuva
#VistaAMudança, lançamos várias comunicações nas lojas, distribuímos camisetas
#VistaAMudança a todos os funcionários e os incentivamos a postar fotos nas mídias
sociais vestindo as camisetas. Também fornecemos treinamento aos funcionários e
gerentes para que eles pudessem falar com propriedade aos clientes sobre os tópicos e
nos reunimos com os clientes de nosso programa de relacionamento conhecido, como
C&A &VC, para discutir os produtos com certificação Cradle to CradleTM e seus recursos.

Leia mais sobre as formas como nos comunicamos com nossos clientes sobre
sustentabilidade.

 

Reconhecimento externo ao nosso trabalho Cradle to Cradle

Pelo lançamento desses produtos, a C&A foi reconhecida por várias organizações:

A C&A recebeu o prestigiado prêmio Sustainable Innovation of the Year na premiação
Ethical Corporation Responsible Business Awards de 2017 em Londres.
Além disso, a C&A foi escolhida como finalista por The Circulars de 2018 no The Accenture
Strategy Award, na categoria Multinacional com Economia Circular.
A C&A Brasil foi reconhecida pelo Prêmio Eco 2018 para os produtos com certificação
Cradle to Cradle™, bem como pelo nosso programa de coleta de roupas usadas
(Movimento ReCiclo) + lixo eletrônico nas lojas físicas.
Nossos produtos com certificação Cradle to CradleTM receberam o prêmio PR News CSR
Award de 2019 – Design/Redesign de Produto pelas camisetas e jeans com a certificação
Cradle to Cradle™.
Nosso jeans com certificação Cradle to CradleTM foi selecionado pela Federal Government’s
Partnership for Sustainable Textiles do Governo Federal da Alemanha, o Textilbündnis,
como uma das iniciativas mais inovadoras de 2018.
Também continuamos compartilhando nossa experiência e aprendizados obtidos com o
desenvolvimento e lançamento dos produtos com certificação Cradle to CradleTM com a
indústria mais ampla, em eventos e através da cobertura de imprensa e estudos de caso.
Por exemplo, um estudo de caso sobre nossos produtos com certificação Cradle to CradleTM

foi selecionado para fazer parte de uma edição especial da publicação P22ON, uma das
principais revistas sobre sustentabilidade no Brasil.

Parceria para acelerar a mudança para a moda circular

Fashion for Good

A Fashion for Good é uma iniciativa global que visa transformar a indústria da moda do
modelo linear 'extrair-produzir-descartar' para uma abordagem circular, que é restaurativa
e regenerativa por design. A Fashion for Good reúne produtores de vestuário,
fornecedores, varejistas, organizações sem fins lucrativos, inovadores e financiadores. A
iniciativa oferece ações práticas na forma de apoio, financiamento e planos de ação, e
promove uma colaboração setorial.

Após o seu início pela C&A Foundation, a C&A foi uma das primeiras parceiras corporativas
da Fashion for Good, juntando-se à Sustainable Apparel Coalition (SAC), Ellen MacArthur

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


Foundation e IDH, a iniciativa de comércio sustentável. Desde então, a adidas, Bestseller,
Galeries Lafayette, Kering, Otto Group, PVH Corp, Stella McCartney, Target e Zalando
aderiram à Fashion for Good.

Em 2018, a iniciativa concentrou-se em apoiar os inovadores através do seu programa da
Aceleradora Plug and Play da Fashion for Good e o programa Scaling. No futuro, o Good
Fashion Fund catalisará o acesso ao financiamento sempre que necessário para direcionar
a indústria para métodos de produção mais sustentáveis.

Desde seu primeiro hub em Amsterdã, a Fashion for Good abriga um espaço de co-working
da Comunidade de Roupas Circulares, criando ferramentas de código aberto, como os
guias Guia da Moda do Bem (Good Fashion Guide) e Certificação Cradle to Cradle TM, e
recebe visitantes para participar de um movimento coletivo para tornar a moda uma força
para o bem. Em outubro de 2018, a Fashion for Good abriu as portas do Experiência, um
museu voltado para o consumidor, focado em mudar os corações e mentes dos visitantes
e equipá-los com ações práticas para exercer um impacto positivo na indústria.

Em 2018, colaboramos com a Fashion for Good e outros em um projeto-piloto de
rastreabilidade que continua em 2019. O inovador Projeto-piloto de Rastreabilidade de
Algodão Orgânico utiliza uma nova tecnologia para rastrear o algodão orgânico nos
tecidos através da cadeia de valor, para ajudar a garantir que ele não seja misturado com
algodão cultivado convencionalmente em nenhum estágio.

Outras colaborações para a moda circular

Em 2018, nos juntamos à Make Fashion Circular da Ellen MacArthur Foundation, que visa
acelerar a transição para a moda circular, impulsionando a colaboração entre os líderes da
indústria e outros stakeholders importantes. Sua ambição é garantir que as roupas sejam
feitas com materiais seguros e renováveis, que novos modelos de negócios aumentem seu
uso e que as roupas antigas sejam transformadas em novas. Estamos contribuindo para a
iniciativa Make Fashion Circular através de grupos de trabalho onde compartilhamos nosso
conhecimento e as lições aprendidas implementando nossa estratégia de circularidade, e
onde também temos oportunidades de ouvir outras pessoas para formar nossa própria
estratégia no futuro.

Além disso, a C&A participa do programa CE100 da Ellen MacArthur Foundation, uma
plataforma global que reúne empresas de vários setores, inovadores e regiões para
acelerar a transição para uma economia circular.

Chamada para ação na rede de fornecimento

Por meio do processo de criação da primeira camiseta - e depois do jeans - com a
certificação Cradle to Cradle™ nível Gold, reconhecemos que, para aumentar a
implementação desse método holístico na cadeia de valor de vestuário, precisávamos que
os fabricantes adotassem os conceitos básicos de uma economia circular. Assim, a
Fashion for Good criou uma ferramenta de auto avaliação para fornecedores utilizarem em
sua trajetória de criação de produtos com a certificação Cradle to Cradle™. Quando
utilizada em conjunto com outros recursos disponíveis da Fashion for Good, essa
ferramenta pode mudar a forma como as matérias-primas são cultivadas, produzidas e
obtidas, e como a roupa é feita - em benefício da sociedade e do meio ambiente.

Saiba mais sobre a Auto avaliação Cradle to Cradle da Fashion for Good

https://fashionforgood.com/get-started/for-suppliers/take-the-self-check/
https://fashionforgood.com/get-started/for-suppliers/take-the-self-check/
https://fashionforgood.com/get-started/for-suppliers/take-the-self-check/
https://fashionforgood.com/get-started/for-suppliers/take-the-self-check/


 

Expansão de materiais e componentes específicos na moda circular

Sabemos que há um longo caminho até que a moda circular se torne a norma. Como
sempre, o primeiro passo em nossa trajetória foi testar nossos próprios carros-chefes em
toda a nossa rede.

Ao longo do caminho, identificamos várias barreiras para peças com certificação Cradle to
Cradle™ e estamos trabalhando para superá-las colaborando com a Fashion for Good e
outras parceiras. Hoje, nos animamos com o constante crescimento de materiais e
componentes disponíveis para uso no desenvolvimento da moda circular.

Há dois anos, começamos a ajudar o setor de vestuário a evoluir no sentido de tornar a
moda circular a norma, trabalhando com parceiros para desenvolver cerca de 200
corantes, tintas e produtos químicos processados avaliados ou com a certificação Cradle to
CradleTM; fibras tais como modal, liocel ou elastano; e aviamentos e enfeites, como botões,
zíperes e rebites. Com esses componentes agora prontos para uso comercial, em 2018,
desenvolvemos nossos produtos com certificação Cradle to CradleTM, desde simples
camisetas até:

Estampas e enfeites que permitem aos designers mais liberdade em projetar a moda que
nossos clientes desejam.
Calças jeans com certificação Cradle to CradleTM nas coleções Masculina e Feminina, nas
quais são verificados todos os componentes, desde as fibras de algodão e o tecido jeans
aos botões e zíperes.

Também continuamos engajando produtores e fornecedores a aumentar nossa seleção de



materiais certificados, o que nos permitirá diversificar ainda mais nossas ofertas de
produtos com certificação Cradle to Cradle TM no futuro, e continuamos a tornar as
informações públicas para uso de terceiros.

Compartilhando conhecimento entre as regiões da C&A

Estamos explorando novas regiões de fornecimento para que possamos oferecer mais
produtos certificados em mais lojas da C&A ao redor do mundo. No Brasil, por exemplo,
onde 80% do que vendemos foi produzido no país, realizamos um estudo de viabilidade
em 2018 para determinar se produtos e componentes certificados poderiam ser
produzidos em uma escala suficiente para atender às nossas necessidades. Os resultados
são promissores e continuaremos avaliando a possibilidade de adquirir e produzir itens
certificados em outros países, de forma a tornar a Certificação Cradle to Cradle TM

comercialmente relevante e escalável em todas as nossas regiões. Ser capaz de produzir
domesticamente produtos certificados apoia agricultores e produtores locais e evita
sobrecarregar um pequeno número de fornecedores no exterior.
 

Programas de coleta de roupas usadas em lojas físicas

Nossa visão é de uma moda circular restaurativa, onde nada é desperdiçado na criação ou
descarte de nossas roupas. É claro que a transição para uma indústria de vestuário
totalmente circular será desafiadora e exigirá tempo para que o setor mude todo o seu
modelo operacional para adotar uma abordagem de sistema mais holística. Um dos passos
mais importantes nessa jornada é o desenvolvimento de um sistema eficaz de coleta e
triagem em todo o mundo para aumentar a taxa de coleta de roupas usadas, que
atualmente é de apenas 25% em todo o mundo [FONTE: Ellen MacArthur Foundation].

Se quisermos construir uma indústria circular, o setor deve desenvolver um sistema de
coleta forte e nossos programas de coleta de roupas usadas nas lojas físicas e on-line são
passos importantes nessa jornada. Em 2018, continuamos fazendo nossa parte
expandindo nosso programa de coleta de roupas usadas para novas geografias ao redor
do globo. Uma iniciativa-piloto de coleta de roupas usadas lançada em 2019 em algumas
lojas no México e o desenvolvimento de programas ao longo de 2018 em Portugal e
Espanha, além do lançamento de um programa de coleta on-line na Alemanha, expandirão
para oito países as oportunidades de coleta de roupas usadas para nossos clientes:
Bélgica, Brasil (onde o programa expandiu de 31 para 80 lojas em 2018), Alemanha
(somente para coleta on-line), Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha e Suíça. Isso não
só torna mais fácil para os clientes cuidar de suas roupas usadas de forma responsável
por meio de nossas lojas, mas também ajuda a transformar nosso setor de um modelo de
"pegar, fazer, utilizar e descartar" para uma abordagem circular.

Na Europa, onde nosso programa de devolução é conhecido como ‘we take it back’,
colaboramos com a I:CO, uma fornecedora global de soluções para coleta, reutilização e
reciclagem de roupas, calçados e outros produtos têxteis. Para cada sacola cheia de
roupas e sapatos que trazem de volta, os clientes recebem um desconto de 15% no
próximo produto que comprarem na C&A. Desde 2012, o programa arrecadou mais de 945
toneladas de roupas usadas em cinco países europeus, sendo a maioria vendida como
itens de segunda mão. Tecidos particularmente absorventes são utilizados para a
produção de panos de limpeza, ao passo que outros são utilizados para fazer materiais de

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings.pdf


isolamento e enchimento para móveis.

Na Alemanha, lançamos um conveniente programa on-line de coleta de roupas usadas em
setembro de 2018. O programa de coleta ‘we take it back’ opera em conjunto com a
PACKMEE, uma prestadora de serviços especializada na coleta e comercialização de
roupas, calçados e tecidos para o lar. O sistema permite que os consumidores entreguem
facilmente roupas usadas on-line. De cada quilo de itens usáveis doado e vendido, uma
parte da receita vai para a organização Save the Children.

No Brasil, nosso projeto-piloto de coleta de roupas usadas em lojas físicas foi lançado em
2017 e mais do que dobrou em 2018, expandindo de 31 para 80 lojas. A partir de 2019, o
programa 'Movimento ReCiclo' não é mais um piloto e está programado para se expandir
para 130 lojas durante o ano. Para ajudar os clientes a conectar suas ações à nossa
iniciativa maior #VistaAMudança, atualizamos as caixas de coleta de roupas nas lojas de
modo a refletir a campanha #VistaAMudança. O treinamento no programa de coleta de
roupas usadas também foi fornecido tanto para os funcionários que têm contato direto
com o cliente como para os funcionários de retaguarda, assim como os gerentes. Até o
momento, nossas lojas no Brasil coletaram 15.332 peças de roupas pesando mais de
2.831 kg. A maioria das roupas, 72%, estavam em boas condições e foram doadas à
organização local Centro Social Carisma para reutilização. O restante é reciclado em
parceria com a Retalhar. O crescimento do 'Movimento ReCiclo' mostra que os clientes
brasileiros já estão envolvidos na reutilização e reciclagem de suas roupas.

Leia mais sobre o programa ‘we take it back’

Leia mais (em Português) sobre o 'Movimento ReCiclo'

 

http://sustentabilidade.cea.com.br/pt-br/Paginas/MovimentoReCiclo.aspx
https://sustentabilidade.cea.com.br/pt-br/Paginas/economiacircular.aspx


Próximos passos

Ao olharmos para o futuro da moda circular, continuaremos a garantir que nossas ofertas
sejam relevantes para o cliente e comercialmente viáveis, em todas as regiões. A C&A
México começou a oferecer jeans e camisetas com a certificação Cradle to CradleTM no
início de 2019. Também será importante determinar como criar produtos com certificação
Cradle to CradleTM no mercado interno, como a C&A Brasil está explorando.

Além disso, durante 2019 a C&A México está lançando um programa-piloto de coleta de
roupas usadas em 10 lojas.

Inovações adicionais para criar ‘a moda do bem’

Daremos continuidade ao nosso estreito envolvimento com a Fashion for Good e outros
parceiros, participando de vários projetos para desenvolver a prova de conceito. Em sua
Plataforma de Inovação, a Fashion for Good manterá o foco em:

Dar sequência ao programa da Aceleradora Plug and Play da Fashion for Good para
auxiliar no crescimento de startups.
Dar sequência ao seu programa Scaling para encorajar a ampla adoção da moda do bem,
intensificando as inovações.
Introduzir o Good Fashion Fund para ajudar a catalisar o acesso ao financiamento, de
modo a permitir uma mudança para métodos mais sustentáveis de produção em escala.

A Fashion for Good atuará como catalisador para a mudança ao:

Expandir seu Guia da Moda do Bem para compartilhar as melhores práticas e as
ferramentas de código aberto com relação a métodos de produção em escala de bons
produtos.
Expandir a Comunidade de Roupas Circulares ativa de parceiros, especialistas,
investidores e mentores.
Continuar atualizando a Experiência Fashion for Good e promovendo eventos e workshops
inspiradores e focados em ações para expandir o movimento da moda do bem.

Refinando globalmente nossa abordagem à Certificação Cradle to Cradle TM

Globalmente, já entregamos quase quatro milhões de peças com a certificação Cradle to
CradleTM até o momento, juntamente com campanhas exibindo os produtos. Após o
lançamento bem-sucedido de nossos itens com certificação Cradle to CradleTM, estamos
revisando o posicionamento do produto para determinar onde ele é mais relevante
comercialmente e mais importante para nossos clientes. Isso inclui observar o interesse
do cliente e a escalabilidade em nossas regiões. Em 2018, continuamos monitorando os
resultados de nossas campanhas nos mercados para entender se e quando precisamos
revisitar e refinar as mensagens para manter o entusiasmo e a conscientização do cliente.

Leia mais sobre como nos comunicamos com os clientes

https://fashionforgood.com/what-we-do/late-stage-programme/
https://fashionforgood.com/what-we-do/good-fashion-guide/
https://fashionforgood.com/what-we-do/circular-apparel-community/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/comunicacao-com-os-clientes/


Inovação de Produto
Tornar realidade a moda sustentável
Queremos normalizar a moda sustentável e um dos modos mais eficientes para isso é a
inovação do produto. Rompemos cada vez mais os limites com nossos produtos por meio
da expansão da linha de produtos com certificação Cradle to Cradle™. Além de nossos
próprios produtos, nosso envolvimento com a Fashion for Good ajuda a avançar e
aumentar a escala das inovações em todo o setor.

A C&A esteve na linha de frente da liderança das melhores práticas – como o couro sem
cromo e a eliminação gradual do uso de PVC e PFCs – que desde então normalizaram.
Esperamos que o mesmo aconteça com a moda circular, e estamos trabalhando para
garantir que isso aconteça.

Leia mais sobre couro sem cromo e PVC

 

Nosso desempenho em 2018

Encontrando formas inovadoras de economizar água

Na Europa, desenvolvemos novas coleções inovadoras de jeans que utilizam muito menos
água em sua produção. Em 2018, continuamos nosso Programa Saving Water, que
apresenta acabamento sem água para a produção de jeans, e trouxemos ao mercado
mais de 800.000 peças para as coleções Masculina e Feminina. Um projeto-piloto de
economia de água no México está em andamento para produtos jeans das coleções
Masculina, Feminina e Infantil.

Leia mais sobre nossa pegada hídrica
 

Aumentando o uso de fibras recicladas

Ao longo de 2018, vendemos mais de 300.000 peças de poliéster reciclado nas coleções
Feminina, Masculina e Infantil. Todos foram feitos com poliéster certificado para o Global
Recycled Standard  (GRS) ou o Recycled Content Standard (RCS), e a maior parte do
poliéster reciclado foi feita a partir de garrafas PET recicladas.

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/agua/


A C&A China começou a incorporar poliéster reciclado em roupas em 2017 e 2018. E em
2018, a C&A Brasil identificou oportunidades para trabalhar com algodão e poliéster
reciclado e com poliamida biodegradável. Estes serão avaliados mais a fundo para
potencial implementação na rede de fornecimento nacional em 2019.

Próximos passos

Continuaremos avaliando como expandir nossas ofertas de produtos com a certificação
Cradle to Cradle™ e produtos feitos com fibras recicladas, bem como trabalharemos em
estreita colaboração com a Fashion for Good e outras organizações para apoiar mais
inovações na indústria do vestuário.

Qualidade e Segurança dos Produtos
Entregar o que os clientes desejam
A saúde, segurança e a satisfação dos clientes com nossos produtos são fundamentais.
Trabalhamos muito para garantir a qualidade e a segurança dos produtos com o objetivo
de atender e superar as normas do setor, as exigências jurídicas e as expectativas de
nossos clientes. Além disso, colaboramos com outras partes em nosso setor para elevar as
normas na indústria de vestuário.

Nossa Abordagem

As nossas equipes de Garantia e Desenvolvimento de Qualidade na Europa, no Brasil, no
México e na China supervisionam todos os aspectos relativos à segurança e qualidade dos
produtos. Eles examinam nossas mercadorias a fim de determinar suas propriedades
físicas, químicas e mecânicas, bem como as medidas e o acabamento. Para roupas de
bebês e crianças, é dada uma atenção especial aos critérios de segurança. O teste do
produto é realizado pela C&A e em cooperação com laboratórios externos como SGS,
Intertek e Bureau Veritas, para garantir que as nossas coleções atendam às mais recentes
normas jurídicas, químicas e de segurança. A equipe também ajuda nossos fornecedores,
fábricas e colegas a entender os riscos de segurança e trabalha em coordenação com os
órgãos jurídicos e associações do setor.

Qualidade nos mínimos detalhes



O nosso compromisso com qualidade se estende por toda a cadeia de fabricação,
começando com a fabricação do tecido e continuando pela produção até a amostragem
aleatória de produtos isolados em nossas lojas.

Auditoria de nossas unidades de produção

Essas auditorias de qualidade garantem que somente unidades de produção adequadas,
que atendam a todas as nossas exigências, recebam permissão para produzir roupas para
a C&A, de acordo com todas as nossas normas de qualidade.

Inspeção de amostra dos produtos

Determinar se um produto pode ou não ser vendido na C&A requer que uma amostra do
item seja examinada de acordo com rigorosos critérios, como propriedades físicas e de
acabamento (resistência ao rasgo, encolhimento, solidez das cores), produtos químicos e
diversas exigências jurídicas relativas à segurança (por exemplo, pequenas peças ou
restrições com relação à utilização de cordões que poderiam apresentar perigo a bebês ou
crianças). Depois que esses e outros critérios forem atendidos, o item poderá ser
fabricado para a C&A.

Inspeção de qualidade e conformidade
Essas inspeções ocorrem durante e após a produção. Dessa forma, podemos determinar
se o produto atende ou não às nossas exigências. As verificações de acabamento,
medidas e segurança devem ser aprovadas antes que os itens cheguem às lojas da C&A.

Verificações estruturadas de qualidade e due diligence
A fim de oferecer a maior segurança possível a nossos clientes, a C&A também realiza
verificações aleatórias de due diligence nos produtos para garantir que eles atendam às
nossas expectativas.

Ativar nossa lista de substâncias restritas

Com a finalidade de apoiar o desenvolvimento de roupas seguras sem a presença de
produtos químicos perigosos, implementamos uma política de substâncias restritas.
Também somos membros ativos de grupos voluntários do setor, como o AFIRM Group
(Apparel & Footwear International RSL Management Group) e CADS (Cooperation Against
Dangerous Substances in Shoes).

Além disso, aproximadamente 25% de nossas coleções na Europa obtiveram a
classificação OEKO-TEX® Standard 100, um sistema independente de teste e certificação
de matérias-primas têxteis, componentes e produtos finais. Essa certificação confirma que
nossos tecidos, fios, componentes e aviamentos foram submetidos a um teste rigoroso
para verificação da presença de produtos químicos prejudiciais.

Os fabricantes de vestuário aplicam compostos perfluorados (PFCs) em roupas para repelir
líquidos e manchas. Contudo, pesquisas realizadas por organizações como a U.S.
Environmental Protection Agency indicaram um vínculo entre PFCs e danos à saúde
humana e vida selvagem. Em termos globais, eliminamos PFCs de todos os produtos
desde 2015.

Em direção ao descarte zero de produtos químicos perigosos

https://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/sustainability_report_2018/sustainable_products/product_quality_and_safety/pdf/CandA_RSL_and_MRSL_March_2019_interim_update_29_10_2019.pdf


A Política de Produtos Químicos da C&A também contém uma Lista de Substâncias
Restritas na Produção (MRSL) do Programa de Descarte Zero de Produtos Químicos
Perigosos (ZDHC), que tem como objetivo eliminar produtos químicos perigosos da rede
de fornecimento. A C&A é membro fundador da ZDHC, uma coalizão de 23 marcas e
varejistas globais com o compromisso compartilhado de não descartar produtos químicos
perigosos em suas redes de fornecimento.

Leia nosso compromisso público com a ZDHC

Rumo ao couro sem cromo

Não utilizamos muito couro em nossos produtos. Mas quando usamos, queremos ter
certeza que esse couro foi produzido de forma responsável. Para tanto, procuramos
comprar couro para nossas roupas que seja curtido sem cromo.

Recall de produtos potencialmente inseguros

Não tivemos recall de produtos em nossos mercados de atuação em 2018.

https://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/sustainability_report_2018/sustainable_products/product_quality_and_safety/pdf/CandA_RSL_and_MRSL_March_2019_interim_update_29_10_2019.pdf
https://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/sustainability_report_2018/sustainable_products/product_quality_and_safety/pdf/CandA_RSL_and_MRSL_March_2019_interim_update_29_10_2019.pdf
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2012/updated-ca-individual-action-plan-in-the-frame-of-the-joint-roadmap-towards-zero-discharge-of-hazardous-chemicals-by-2020/

