
Rede de Fornecimento Sustentável
Elevando padrões e proporcionando
capacitação
Nossa rede de fornecimento abrange mais de 1 milhão de pessoas, empregadas por 722
fornecedores globais, que administram mais de 1.600 unidades de produção em quatro
regiões de abastecimento totalmente diferentes e compreendendo muitas culturas
distintas. Embora esses números pareçam muito altos, nossa parte da rede de
fornecimento representa apenas uma parcela muito pequena de toda a indústria têxtil e
de vestuário. Por um lado, isso representa uma oportunidade real para ajudar a normalizar
o comportamento sustentável entre populações diversas. Por outro, requer vigilância e
dedicação às melhores práticas. Devemos identificar os problemas e capacitar as pessoas
para lidar com as mudanças, trabalhando em parceria próxima com nossos fornecedores e
stakeholders.

A prioridade da C&A é investir em relacionamentos de longo prazo com fornecedores
estratégicos que vivam nossos valores, e é por isso que desenvolvemos relacionamentos
de longo prazo com nossa rede de fornecimento. Diante disso, mantemos nossos
relacionamentos com mais de 71% de nossos fornecedores há mais de 5 anos. Trabalhar
com os fornecedores que entendem nossos requisitos sociais e ambientais e que estão
comprometidos em atendê-los fortalece nossa rede de fornecimento e nos ajuda a atingir
nossas metas de sustentabilidade. A otimização de nosso número de fábricas e
fornecedores apoia nossos compromissos com práticas trabalhistas seguras e justas e um
ambiente limpo em toda a nossa rede de fornecimento. Nos últimos dois anos, reduzimos
nossa base de fornecedores em 39% e continuamos limitando nosso número de
fornecedores, conforme apropriado e possível.

Começamos com nossos relacionamentos com fornecedores porque entendemos que
juntos podemos criar um impacto positivo. Procuramos sempre formas de colaborar e
melhorar os padrões ainda mais, gerando mudanças em todo o setor em questões
importantes, junto a outros parceiros da indústria que pensam da mesma forma. Estamos
concentrados em duas áreas principais: garantir que as pessoas que fazem nossas roupas
estejam seguras e sejam tratadas de forma justa, além de promover e apoiar um meio
ambiente limpo, em benefício de comunidades saudáveis nos países fornecedores e do
planeta, de forma geral.



Nossa ambição

Uma rede de fornecimento sustentável, do agricultor ao consumidor

Para nós, sustentabilidade significa avançar para um modelo circular no qual a roupa seja
desenvolvida considerando seu próximo ciclo de vida - roupas que também sejam
produzidas com menos produtos químicos, produtos químicos mais seguros, energia
renovável e água limpa, em condições de trabalho seguras e dignas. Para normalizar o
comportamento sustentável entre nossos fornecedores, acreditamos na capacitação de
toda a nossa rede de fornecimento, do campo ao chão da fábrica. Acreditamos que a
conformidade seja o ponto de partida, mas não o objetivo final: devemos colaborar com
nossos fornecedores e suas fábricas para criar mudanças.

Também estamos avançando rumo à nossa meta de moda circular e estamos nos
concentrando em incorporar nossas preocupações com sustentabilidade logo no início do
processo. Isso significa revolucionar o modo como desenvolvemos produtos considerando
o seu próximo ciclo de vida. Significa escolher cuidadosamente materiais e produtos
químicos que sejam mais seguros desde o início e trabalhar com as fábricas de nossos
fornecedores para garantir que as condições de trabalho sejam seguras e justas. E
significa expandir as soluções de ‘fim de vida útil’ que oferecemos aos nossos clientes.

Nossas metas para 2020 para a rede de fornecimento sustentável

Trabalho justo e seguro
100% de nossos produtos serão provenientes de fornecedores de alto desempenho com
classificação A e B.

Capacitar nossa rede de fornecimento.



Meio ambiente limpo
Descarte Zero de Produtos Quimicos Perigosos

Redução de 20% na pegada de carbono nas lojas, centros de distribuição e escritórios da
C&A (tendo 2012 como base).*

Redução de 30% no uso de água na produção de matérias-primas (tendo 2016 como
base).*

Redução de 10% no consumo de água nas lojas, centros de distribuição e escritórios da
C&A (tendo 2015 como base).*

Zero descarte de resíduos em aterro. 

*Meta para 2025

Auditoria e transparência

Fazer com que a transparência seja a norma

A rede de fornecimento da indústria de vestuário é notoriamente complexa; a nossa inclui
mais de 700 fornecedores e 1.600 unidades de produção de nível 1 e nível 2. Isso cria
desafios, mas também abre um enorme espaço para impacto e criação de mudanças. Ao
reavaliarmos nossos próprios padrões e influenciarmos o desenvolvimento de padrões
compartilhados, levamos a indústria conosco nesse processo, incorporando boas práticas
à medida que avançamos.

Ser transparente é parte da solução. Precisamos criar rastreabilidade e responsabilidade
nas redes de fornecimento da indústria de vestuário. Dessa forma, podemos colaborar
com os stakeholders, incluindo outras marcas, para entender os desafios comuns, oferecer
o tipo certo de apoio, recompensar o bom comportamento e impulsionar a mudança que
queremos ver na indústria. Ampliamos continuamente o escopo de nossa transparência na
rede de fornecimento e publicamos uma lista das fábricas de nossos fornecedores de nível
1 e nível 2 pelo menos uma vez por ano.  

Nossa abordagem geral

Um importante primeiro passo para alcançar maior transparência em nossas redes de
fornecimento é assegurar a coleta de dados precisos sobre o desempenho de nossos
fornecedores – dados a respeito de tudo, desde o uso de produtos químicos, energia e
água, até questões relacionadas a salários ou segurança no local de trabalho – e avaliar
continuamente suas ações e resultados. Quanto mais abrangentes e precisas forem as
informações, mais direcionado e eficaz será o apoio que podemos oferecer.

Diferentes ferramentas de monitoramento e avaliação estão sendo usadas atualmente por



diferentes empresas e organizações na indústria de vestuário. No entanto, nós
acreditamos - como muitos de nossos stakeholders - que devemos criar convergência e
usar ferramentas padronizadas para aumentar a qualidade de nossos dados, a eficiência
de nossas ações e, portanto, o ritmo da mudança.

O índice Higg da Sustainable Apparel Coalition (SAC) fornece esse padrão centralizado de
avaliação. Já utilizado por muitas grandes marcas, incluindo a C&A, o índice tem
aumentado sua escala e eficácia. Em 2018, a C&A realizou uma experiência-piloto com o
Higg 3.0 Facility Environment Module (FEM), que atua como uma ferramenta de avaliação
ambiental completa para toda a rede de fornecimento de vestuário. Desde 2019 nós a
adotamos para uso em nossa rede de fornecimento. Também fazemos parte do projeto de
convergência social e trabalhista (SLCP), que visa desenvolver uma ferramenta de
avaliação para direitos humanos e trabalhistas. Na realidade, a C&A foi eleita pelos
membros do SLCP para representar as marcas em seu Conselho Diretor.

Enquanto isso, estamos usando uma combinação de nossas próprias ferramentas de
auditoria e avaliação, módulos Higg existentes e o protocolo de auditoria do programa
Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos (ZDHC). Continuaremos a utilizar e/ou
complementar essas ferramentas sempre que necessário e, para evitar quaisquer
“lacunas" de cobertura, seguiremos rumo a uma solução aprovada por todas as marcas
em um processo de consulta com diversos stakeholders.

Compromisso de transparência

Em 2016, a ONG Human Rights Watch procurou 72 marcas mundiais de vestuário,
incluindo a C&A, pedindo que se unissem ao recém-criado Compromisso de Transparência.
O acordo é parte de uma iniciativa para incentivar as marcas a adotar uma abordagem
consistente à transparência em suas redes de fornecimento. Ele ajuda a indústria de
vestuário a atingir um padrão mínimo comum de divulgação de informações da rede de
fornecimento, exigindo a publicação de dados padronizados sobre todas as fábricas na
fase de manufatura de suas redes de fornecimento. Aderimos ao Compromisso em
fevereiro de 2017 e, desde então, estamos totalmente em linha com as exigências e
fornecemos essas informações de maneira consistente.

Leia mais sobre o Compromisso de Transparência

 

Nosso Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias

https://cleanclothes.org/transparency/transparency-pledge


O que esperamos dos fornecedores está claramente estabelecido e comunicado através
do nosso Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias e verificado por meio de
auditorias regulares realizadas pela nossa equipe de Sustainable Supply Chain (SSC),
composta por cerca de 90 pessoas em todo o mundo, incluindo 36 auditores e 25
membros da nossa equipe de desenvolvimento de fornecedores. Atualizamos os padrões
exigidos pelo Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias conforme
apropriado, como fizemos em 2017, quando tornamos nossos padrões de segurança
contra incêndio, de meio ambiente e de jornada de trabalho mais rigorosos. No caso de
violação ao nosso Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias, convidamos
fornecedores, funcionários da C&A e trabalhadores das fábricas de nossos fornecedores a
nos informar a respeito por meio do nosso Fairness Channels, onde as violações podem
ser levadas à administração de maneira anônima. Todos os nossos fornecedores são
obrigados a assinar nosso Código de Conduta como parte de nossa relação contratual e
contratos de compra.

Como classificamos os fornecedores

Quando se trata de avaliar nossos fornecedores em questão de sustentabilidade, nosso
primeiro princípio orientador é a transparência, apoiada por nosso compromisso de
capacitação. Isso está refletido em nossas classificações. Os critérios de sustentabilidade
representam 20% da classificação global do nosso ‘scorecard’ de fornecedor e tem o
mesmo peso que preço, qualidade, entrega e execução do produto. Cada unidade de
produção é classificada com notas de A a E, sendo A a nota mais alta, com base em um
conjunto de critérios de avaliação referentes aos elementos do nosso Código de Conduta
para o Fornecimento de Mercadorias.

As unidades de produção classificadas como A e B são aquelas que não registraram
violações graves com relação às avaliações que correspondem a cada elemento do nosso
Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias. Por exemplo, a descoberta de
um problema sério, como insuficiência de equipamentos de combate ao incêndio ou a
ausência reiterada de simulações de combate ao incêndio, resultará em uma classificação
D, enquanto a descoberta de qualquer problema de tolerância zero resultará em uma
classificação E.

A classificação geral de um fornecedor é calculada como a média do número total de
unidades de produção utilizadas para a produção da C&A. No entanto, caso uma unidade
de produção de um fornecedor seja avaliada como E, a classificação geral do fornecedor
passará a ser E. É nossa política não fazer pedidos de produção com fornecedores
classificados como E - embora trabalhemos em estreita colaboração com eles para
resolver esses problemas e melhorar sua classificação ao longo do tempo para que eles
possam receber novos pedidos no futuro. Novos fornecedores e unidades de produção
deverão ser capazes de demonstrar que atendem aos nossos critérios de sustentabilidade
e, se necessário, fazer melhorias antes de começar a trabalhar conosco.

Rescisão de Relacionamento

Nos casos em que os fornecedores e as fábricas não cumprem nosso Código de Conduta,
procuramos trabalhar com o fornecedor, a gerência da fábrica e as nossas equipes
internas, em busca de melhorias. A menos que as não conformidades sejam sérias e
tenham natureza de tolerância zero, mantemos nosso relacionamento de negócios para

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


evitar consequências não intencionais aos trabalhadores.

Se um fornecedor mantiver uma fábrica fora da conformidade (classificação E) por mais de
6 meses, o relacionamento com o fornecedor e as fábricas associadas será
suspenso. Como cada situação é única, as estratégias de saída potenciais devem ser
adaptadas a cada situação. Em todos os casos, asseguramos que os trabalhadores não
sejam prejudicados por uma possível rescisão de nossa relação comercial - no mínimo,
seguindo as leis locais.

Nossos critérios de tolerância zero

Para melhorar continuamente nosso processo de auditoria e motivar o comportamento
correto, atualizamos nossos protocolos de auditoria todos os anos, a fim de elevar o nível
dos nossos padrões ao longo do tempo. Por exemplo, o código da C&A com relação a
trabalhadores menores de idade obedece às normas da Organização Internacional do
Trabalho - OIT (16 anos), que podem ser mais rígidas do que os regulamentos nacionais
(14 anos). Em 2018, trabalhamos com um novo conjunto de questões de tolerância zero
para continuar melhorando as condições de trabalho em nossa rede de fornecimento. 

Questões de tolerância zero e sua fundamentação
Categoria do problema Descrição do problema
Violações gerais de tolerância zero
Trabalho forçado, compulsório,
em regime de servidão ou
prisional

Trabalho forçado - por ameaça real ou percebida

Formas graves de trabalho
infantil

Um trabalhador com menos de 16 anos que esteja sujeito
a trabalho escravo, forçado ou compulsório, prostituição,
pornografia, tráfico de drogas ou outro trabalho que possa
prejudicar a saúde, a segurança ou a moral do
trabalhador 

Trabalho infantil /
trabalhadores menores de
idade

Trabalhadores com menos de 16 anos

Abuso Qualquer evidência de abuso físico, sexual, verbal ou
mental

Falta de pagamento de salário
mínimo 

Se mais de 50% dos trabalhadores da amostra não
receberem o salário mínimo legal

Falta de pagamento de salário
probatório

Se mais de 50% dos trabalhadores da amostra não
receberem o salário legal durante o período de
experiência

Trabalhadores estrangeiros ou
migrantes sem permissão
legal de trabalho

Trabalhadores sem o direito de trabalhar ou sem uma
autorização de trabalho válida

Trabalho doméstico não
autorizado

Produção colocada em uma unidade de produção
doméstica não autorizada 

Auditoria negada
Não conceder acesso irrestrito a funcionários, registros,
todas as áreas da unidade de produção e dormitórios,
sem demoras injustificadas pela segunda vez



Questões de tolerância zero e sua fundamentação
Categoria do problema Descrição do problema

Suborno e corrupção

Qualquer caso de oferecimento ou recebimento de uma
recompensa indevida para influenciar comportamentos na
cadeia de valor da C&A, incluindo propinas e pagamentos
de facilitação. Qualquer comportamento ilegal ou
impróprio que busque obter uma vantagem através de
meios ilegítimos

Jornada de Trabalho

Horas extras pagas
Qualquer caso em que mais de 50% dos trabalhadores da
amostra não sejam remunerados por todas as horas
extras trabalhadas e a diferença entre o valor que
recebem e o legalmente exigido seja maior do que 50%

Saúde e Segurança no Local de Trabalho

Jato de areia
Uso de práticas de fabricação que acionem fragmentos
muito finos de material em alta velocidade para limpar ou
gravar uma superfície. Este processo frequentemente usa
areia com sílica cristalina, que pode levar à silicose

Segurança Predial

Unidade de produção
localizada em um prédio com
vários inquilinos, onde quatro
critérios mínimos não são
atendidos

Critérios mínimos:
1. Todo o prédio tem uma licença de incêndio válida. 
2. Todo o prédio tem um certificado de construção válido.
3. Um treinamento de incêndio foi conduzido para todo o
prédio.
4. Um sistema de alarme de incêndio centralizado está
instalado e operacional para todo o prédio.
 

Não há certificado ou licença
legal de construção 

Um certificado/alvará de construção que permita o uso e
ocupação legal não está disponível, não é válido ou não
cobre todo o prédio, e/ou o prédio não tem aprovação
para uso industrial 

A estrutura e o uso do prédio
não estão alinhados com o
plano de construção, o que
leva a um alto risco para os
trabalhadores, e a solicitação
de inspeção de construção
não está disponível

Por exemplo, itens como andares incorretos ou adição de
andares, número incorreto de prédios incluídos na
aprovação legal e telhado do prédio não construído ou
utilizado de acordo com o plano de construção legalmente
aprovado

Não há licença comercial
válida

O endereço da unidade de produção não corresponde ao
endereço na licença comercial  

Segurança contra incêndio

Não há licença do corpo de
bombeiros 

A licença do corpo de bombeiros não está disponível, não
é legalmente válida ou não cobre todo o edifício, e/ou a
empresa não é capaz de fornecer um pedido oficial da
licença do corpo de bombeiros

Área de convivência separada
para trabalhadores

Dormitório ou área de convivência não está claramente
separado da área de produção e/ou depósito

Separação de geradores
industriais e/ou caldeiras

Geradores industriais e/ou caldeiras não são isolados da
área de produção



Questões de tolerância zero e sua fundamentação
Categoria do problema Descrição do problema
Meio ambiente
Estação de tratamento de
águas residuais

O tratamento de águas residuais fora do local ou no local
é legalmente exigido, mas não está presente

Descarte de águas residuais Descarte de águas residuais não atende aos requisitos
legais

Nosso Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias descreve com mais
detalhes o que a C&A espera dos nossos fornecedores com relação à conformidade legal,
práticas de trabalho, desempenho ambiental e combate à corrupção. As disposições do
Código representam os padrões mínimos, nunca máximos. Elas são diferentes das
questões de tolerância zero descritas acima. Por exemplo, o Código de Conduta para o
Fornecimento de Mercadorias descreve nossas expectativas para a jornada de trabalho, o
que significa que nossos fornecedores devem atender aos seguintes padrões mínimos:

Os fornecedores deverão definir jornadas de trabalho padronizadas por contrato, em um
número de horas que esteja de acordo com a legislação nacional ou com os acordos
coletivos de trabalho, respeitando um máximo de 48 horas por semana e um máximo de
12 horas extras adicionais.
Os fornecedores deverão fazer uso das horas extras de forma responsável, não solicitar
horas extras regularmente e aceitar que tais horas extras sejam voluntárias e, portanto,
não coagir os funcionários a trabalhar mais.
As jornadas de trabalho não deverão ultrapassar 60 horas em qualquer período de sete
dias, exceto em circunstâncias verdadeiramente excepcionais e imprevisíveis, e somente
se forem cumpridas todas as seguintes condições: 1) permitidas pela legislação nacional,
2) permitidas por acordo coletivo, e 3) precauções são tomadas para proteger a saúde e a
segurança dos trabalhadores.
Os fornecedores deverão permitir que seus funcionários façam intervalos para descanso,
que tenham pelo menos um dia de folga em cada período de sete dias e que desfrutem de
férias obrigatórias por lei.

Leia mais sobre o nosso Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias

Leia mais sobre as diretrizes para a implementação do nosso Código de Conduta para o
Fornecimento de Mercadorias

Nosso desempenho em 2018

A maior parte de nossa produção (94%) está concentrada em dez países fornecedores.

Países que fornecem para o setor de vestuário por percentual de volume de
produtos fabricados

https://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/materialimpacts/C_A_Code_of_Conduct_2015_-_English.pdf
https://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/materialimpacts/CoC_Guidlines.pdf
https://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/materialimpacts/CoC_Guidlines.pdf


2016 foi o primeiro ano no qual informamos nossas classificações de fornecedores globais
por unidade de produção e por porcentagem de trabalhadores. Ao longo de 2015, o Brasil
e o México começaram a implementar as diretrizes e o processo de auditoria do programa
global Sustainable Supply Chain (SSC). Consequentemente, 2016 foi o primeiro ano no
qual o novo Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias entrou em vigência
em todas as regiões de abastecimento, o que nos permite fornecer números globais.

É importante observar que o Brasil e o México possuem redes de fornecimento internas
consideráveis, com 84% dos produtos vendidos no Brasil e 45% dos produtos no México
produzidos no mercado interno. Como nossas novas exigências são exclusivas da rede de
fornecimento no Brasil e no México, estamos trabalhando em estreita colaboração com
cada fornecedor e cada fábrica para capacitá-los e melhorar a classificação ao longo do
tempo para atender às exigências de nosso Código de Conduta para o Fornecimento de
Mercadorias.

 

Proporção de produtos provenientes de fornecedores classificados como A e B
(% volume/região)



Classificação de unidade de produção de nível 1 e 2 por país de origem



Em 2018, 46% dos trabalhadores de nossa rede de fornecimento trabalhavam em fábricas
com classificação A e B. Esta é uma redução de nove pontos percentuais em relação a
2017, quando 55% dos trabalhadores estavam em fábricas de primeira linha. A mudança é
em grande parte devido a um aumento na porcentagem de trabalhadores em fábricas
com classificação C. Para os fornecedores da C&A Brasil, isso é resultado principalmente
da redução significativa nas unidades de produção com classificações D/E, pois elas
melhoraram suas classificações para C. Para a C&A Europa, isso se deve à alta
porcentagem (24%) de novas unidades de produção trazidas à nossa rede de
fornecimento pelo crescimento do negócio. Muitos desses novos fornecedores
apresentaram classificação C.

Ao final de 2018, 12% do total ainda trabalham em fábricas classificadas como D e E. Para
melhorar continuamente as classificações ao longo do tempo, todas as fábricas
classificadas como D e E possuem planos de ação corretiva (CAPs), são monitoradas por
equipes locais e têm colocações de pedidos restritos até que seus desempenhos
melhorem significativamente.

Em 2018, no Brasil e no México, 22% e 15% dos funcionários da rede de fornecimento
trabalham em fábricas classificadas como D e E, respectivamente. Essas regiões adotaram
o Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias pela primeira vez em 2016, o
que significa que agora temos um único padrão global para fornecedores em todas as
regiões. Em 2018, as equipes que trabalham com as redes de fornecimento domésticas do
Brasil e do México se concentraram no desenvolvimento de capacitação e conhecimento
técnico em todas as unidades de produção para progredir em direção ao nosso objetivo.
No Brasil, nos concentramos principalmente em garantir que os fornecedores e seus
funcionários assegurassem e mantivessem a documentação governamental exigida para
permitir o trabalho naquele país. Isso foi feito com o apoio de nossa equipe de



desenvolvimento de fornecedores, como parte de um esforço reconhecido pelo Prêmio
ECO da AMCHAM. Além disso, vale notar que três das instalações com classificação D e E
no Brasil são grandes, representando cerca de 17% dos trabalhadores da rede de
fornecimento. Essas fábricas têm planos de ação claros para serem desenvolvidos ao
longo de 2019 e nenhum problema crítico.

Validando o nosso programa

Nossa equipe de Sustainable Supply Chain (SSC) é composta por profissionais
especializados e está localizada em diferentes centros de fornecimento - incluindo
Bangladesh, Brasil, Camboja, China, Hong Kong, Índia, Myanmar, México, Paquistão e
Turquia.

A equipe global de sustentabilidade lidera e possui a política e estratégia global de SSC e
facilita o compartilhamento de aprendizados em todos os países que abastecem o setor e
os mercados em que operamos. Isso permite que a equipe de SSC se concentre em
executar o programa de SSC no campo, apoiando unidades de produção por meio de seus
esforços de melhoria contínua.

Em 2015, a C&A contratou uma empresa terceirizada para conduzir um processo de due
diligence em direitos humanos em nossa rede de fornecimento, usando os Princípios
Orientadores das Nações Unidas para Empresas e Direitos Humanos para verificar se o
atual programa de SSC é adequado para a sua finalidade, considerando as exigências
descritas no Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias da C&A.

Nesse processo, foram realizados testes e análises extensivas para avaliar o nosso
progresso na implementação da estratégia de SSC, examinando como ela foi
implementada em todos os nossos países fornecedores na Ásia, Europa, Oriente Médio e
África (EMEA) e América Latina. Fizemos uma abordagem gradual, começando em 2016
com a C&A Europa e passando para C&A Brasil e México em 2017.

Essa análise abrange a carteira de fornecedores da empresa, o programa de auditoria, o
programa de capacitação e a abordagem para minimizar os riscos de violação dos direitos
humanos. Como parte do processo de due diligence contínuo, são realizadas auditorias de
observação (shadow audits) e auditorias de validação em cinco países abastecedores
diferentes para avaliar a exatidão, o rigor e a capacidade de repetição de nossos
processos de auditoria. Além disso, avaliações e entrevistas são feitas com as equipes de
Sourcing, Compras e Sustentabilidade.

Áreas de foco de Sustainable Supply Chain

A due diligence foi projetada para testar nossas operações de SSC com relação a 10 áreas
de foco estratégicas:

Governança do programa1.
Implementação do Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias2.
Registro de fornecedores e processo de integração3.
Implementação e acompanhamento do programa de auditoria4.
Classificação de fornecedores e de gestão de desempenho5.
Implementação e correção do Plano de Ações Corretivas (CAP)6.
Capacitação de nossa rede de fornecimento7.



Integração, processos e precisão do sistema8.
Estrutura organizacional e recursos9.
Impacto e relatórios do programa10.

A avaliação mostrou que os programas de SSC têm diferentes níveis de maturidade. A
Europa e o Brasil são os mais avançados e seus programas estão trabalhando
efetivamente dentro de seu mandato. O programa no México também apresentou
melhorias em 2018 e agora está bem posicionado para se fortalecer ainda mais.

A auditoria terceirizada concluiu que, para abordar de maneira eficaz os riscos de direitos
humanos em nossa rede de fornecimento, a C&A deve continuar avançando em direção a
uma abordagem mais estratégica e sistemática. Tomamos nota das recomendações
individuais e construímos uma abordagem transparente e integrada por meio de uma
plataforma de gestão de projetos on-line em tempo real. Planos de ação regionais estão
sendo verificados de forma independente por meio de uma avaliação de terceiros para
SSC Europa, e avaliação de segunda parte para SSC Brasil e SSC México.

Europa

Quase três anos após a avaliação terceirizada, a maior parte das recomendações foi
implementada por meio do plano de ação regional. Atualmente, a SSC Europa está
atualizando sua estratégia, na qual abordará as oportunidades restantes de melhoria. 

Brasil

A avaliação de 2018 realizada por membros da Equipe Global descobriu que nosso
programa de SSC no Brasil é adequado ao objetivo. O programa melhorou
substancialmente desde 2017, demonstrando um forte modelo de governança, e a maioria
das recomendações foi implementada com sucesso. Além disso, o programa contém
vários elementos alinhados com as boas práticas internacionais, estabelecendo uma
referência no país.

O Comitê Diretor Regional de Sustentabilidade do Brasil tem metas e objetivos claros e se
reúne a cada 6 a 8 semanas. O comitê define metas e conduz o acompanhamento do
progresso. Sua plataforma e sistema de TI permitem o gerenciamento eficaz de processos
e procedimentos. As principais funções e responsabilidades foram estabelecidas, e há um
bom nível de interação entre a equipe de SSC, Sourcing e a equipe de Sustentabilidade. A
conscientização sobre o Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias é alta e
existe um processo claro e eficaz de integração para fornecedores e unidades de
produção.

Um sólido processo de auditoria e plano de ações corretivas (CAP) também está em vigor.
As auditorias de observação (shadow audits) de quatro unidades de produção geraram os
mesmos ratings que os auditores de SSC. CAPs estavam sendo gerados conforme
necessário, e todas as questões identificadas nos CAPs foram discutidas com os
fornecedores e suas fábricas. A avaliação de 2017 também constatou que algumas
exigências do Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias ainda precisavam
ser adaptadas localmente, particularmente em relação à segurança da construção e
segurança contra incêndios. Esse item importante foi abordado em 2018 e um novo
modelo que atende às especificações das unidades de produção brasileiras está pronto
para ser implementado em 2019.



México

A avaliação de segunda parte realizada em 2018 certificou que o programa de SSC no
México fez um bom progresso em comparação com a conclusão “não adequada ao
objetivo” da avaliação de terceiros, de 2017. A equipe de SSC está agora ativa e
totalmente operacional, processos e procedimentos foram desenvolvidos e
implementados, e o programa está sendo executado a um nível aceitável. Alguns dos
marcos importantes durante 2018 foram:

Realização de oficinas de alinhamento e capacitação para assegurar consistência e
avaliação da auditoria.
Melhorar as relações com áreas comerciais, sourcing e compras.
Gerar feedback positivo do fornecedor, pois o trabalho está começando a mostrar
impactos positivos.
Atualizar os contratos com fornecedores.

Trabalho seguro e justo
Trabalho seguro e digno para todos
Acreditamos que condições de trabalho seguras e justas devem ser a norma para todos os
trabalhadores do setor de vestuário, não apenas aqueles que trabalham nas fábricas de
nossos fornecedores. É por isso que estamos usando nossa influência para criar
capacidade em toda a nossa rede de fornecimento, nos esforçando para normalizar boas
práticas e criar convergência com outras marcas e iniciativas de múltiplos stakeholders.
Fomos uma das primeiras empresas de vestuário a instituir um Código de Conduta para o
Fornecimento de Mercadorias, em 1995, e construímos relacionamentos de longo prazo
com muitos de nossos fornecedores para criar confiança. 

A C&A segue os Princípios Orientadores das Nações Unidas para Empresas e Direitos
Humanos. Temos plena consciência dos papéis e responsabilidades que temos como
empresa. Incorporamos a Orientação de Due Diligence da OCDE para Redes de
Fornecimento Responsável no setor de vestuário e calçados para, de forma adequada,
identificar, dar prioridade e administrar os riscos em toda a rede de fornecimento. Esse
exercício contínuo alinha o trabalho da C&A à Parceria Alemã para Têxteis Sustentáveis, 
ao Pacto Holandês para Vestuário e Têxteis Sustentáveis e à Iniciativa ACT (Action,
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Collaboration, Transformation) que abrange toda a indústria.

Definimos os quatro principais desafios enfrentados por nossos fornecedores e criamos
estratégias de engajamento de longo prazo para cada desafio. Estamos comprometidos
em buscar soluções para erradicar práticas como horas extras e salários excessivos,
terceirização não divulgada, combate a incêndio e segurança predial, restrições à
liberdade de associação e direitos trabalhistas em nossos principais países fornecedores.
Continuaremos a trabalhar em parceria com outras organizações importantes e com a
sociedade civil para promover mudanças em toda a indústria.

Nossos quatro maiores problemas trabalhistas

Ao longo de vários anos, temos identificado quatro desafios prioritários que afetam
significativamente as condições de trabalho na nossa rede de fornecimento. Essas
questões são complexas e geralmente inter-relacionadas aos contextos únicos dos
diversos países dos quais obtemos os nossos produtos. Por isso, são necessários tempo,
ação coletiva, influência e parcerias para fazermos mudanças sustentáveis. 

Desde o ano passado, o nosso foco vem sendo em capacitar, lidar com questões nas quais
as nossas decisões de negócio têm o maior impacto e identificar áreas de convergência
com outros parceiros da indústria. Além disso, analisamos cuidadosamente nossas
práticas de compra e identificamos as áreas nas quais podemos ter um melhor
desempenho com relação aos nossos fornecedores. Os principais desafios a seguir não
estão em uma ordem de importância específica.

Desafio 1 - Jornada de trabalho e remuneração

Trabalhando para viver

Para trabalhadores do setor de vestuário em mercados como Bangladesh, uma longa
semana de trabalho pode ser considerada normal. Reconhecemos os vários fatores que
podem causar isso e estamos trabalhando para mudar as práticas, de forma a garantir que
nenhum trabalhador tenha uma jornada de mais de 48 horas semanais e 12 horas extras
adicionais. Na verdade, nosso Código de Conduta para o  Fornecimento de Mercadorias
estipula que a jornada de trabalho não pode ultrapassar 48 horas semanais e um máximo
de 12 horas extras adicionais, ou 60 horas totais em qualquer período de sete dias, exceto
em circunstâncias verdadeiramente excepcionais e imprevisíveis. Além disso, os
trabalhadores precisam ser remunerados de forma justa por seu trabalho árduo.
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Por meio de treinamento de fornecedores e auditorias regulares, nossos parceiros
fornecedores estão cientes da exigência do cumprimento das leis nacionais, das
Convenções Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), dos acordos
coletivos e dos aspectos do Código Base da ETI que lidam com o máximo de horas
trabalhadas, pagamento de horas extras e dias de folga. Eles também estão cientes da
necessidade de remunerar os trabalhadores por horas extras dentro do prazo devido. Para
a manutenção de um ambiente de trabalho seguro e confortável, os trabalhadores
também devem ter permissão para fazer intervalos, ter pelo menos um dia de folga a
cada período de sete dias e ter direito aos feriados oficiais. Para detectar e abordar
possíveis descumprimentos desses requisitos, nossas equipes de auditoria e
Desenvolvimento de Fornecedores avaliam, monitoram e ajudam a mitigar consequências
não intencionais.

Leia mais sobre como classificamos nossos fornecedores

Desafios

Por meio de nossas experiências, reconhecemos que nossas práticas de fornecimento e
compras podem afetar a forma como nossos fornecedores planejam a produção e podem
exercer impactos significativos sobre os salários e as horas de trabalho. Alterações de
última hora no desenho, produção ou prazos de entrega podem, inadvertidamente,
exacerbar esse problema. Além disso, também sentimos que os fornecedores podem não
planejar adequadamente a produção, levando, entre outras coisas, a desafios nos níveis
de pessoal para entregar os pedidos no prazo. Outros fatores, como trabalhadores que
precisam obter remuneração adicional para sustentar suas famílias e situações nas quais
a gerência da fábrica pode intencionalmente distorcer as horas de trabalho reais para
evitar impactos nos negócios, tornam esse assunto específico muito desafiador. Por
último, há uma falta geral de aplicação das leis salariais pelos governos locais, exigindo
que as marcas façam a maior parte da verificação.

Há muitos anos, exigimos que nossos fornecedores e suas fábricas façam a remuneração
dos funcionários pagando salários que atendam ou ultrapassem os padrões legais mínimos
e/ou padrões de referência do setor, o que for maior. Mesmo assim, ainda é comum
encontrar situações nas quais o valor adicional por horas extras não é pago. Em alguns
casos, os trabalhadores são remunerados por produtividade (o número de peças
produzidas) em vez de serem pagos por hora com um valor adicional.

Como estamos respondendo

Muitos trabalhadores querem ou precisam maximizar seus salários, portanto, a redução na
jornada de trabalho só pode beneficiá-los se os salários aumentarem. Por essa razão,
iniciamos uma jornada para identificar e superar as barreiras a essas tensões por meio de
uma abordagem multi-setorial com outras marcas, a Iniciativa ACT, a C&A Foundation e
nossos próprios projetos-piloto.

Acompanhamento preciso e remuneração adequada

A transparência nas práticas de trabalho é de extrema importância, pois nos permite
monitorar o desempenho em toda a nossa rede de fornecimento. Nos últimos quatro anos,
enfatizamos a necessidade de transparência com nossos fornecedores e suas unidades de
produção. Por exemplo, os fornecedores devem usar sistemas confiáveis de registro de
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horas, nos quais todas as horas regulares, horas extras e intervalos sejam acompanhados
com precisão. Nossos Desenvolvedores de Fornecedores da área de Sustainable Supply
Chain (SSC) auxiliam a administração das fábricas a entenderem esses requisitos e
trabalham com elas para garantir que seus registros sejam precisos.

Assegurando pagamento e treinamento adequados

O Código de Conduta da C&A especifica que 'os salários e a remuneração (por jornada de
trabalho padrão, ou seja, sem horas extras) devem ser pagos regularmente e dentro do
prazo e devem ser suficientes para atender às necessidades básicas e fornecer renda livre
para os trabalhadores e suas famílias'. Esta definição está alinhada com a utilizada pela
Clean Clothes Campaign e outras. Além disso, a C&A é um membro fundador da Iniciativa
ACT, que abrange todo o setor. A C&A destacou seu compromisso de trabalhar em prol de
salários dignos em nossa rede de fornecimento no Memorando de Entendimentos assinado
em 2015 com a IndustriALL. Entre outros compromissos, como parte da ACT,
comprometemo-nos a ajudar a estabelecer acordos coletivos de trabalho nacionais em
todo o setor nos países produtores que ainda não os possuem. Isso permitirá que os
representantes dos trabalhadores negociem com as associações de fabricantes locais para
garantir os salários de que precisam.

Sempre que um pagamento por peça é utilizado, os fornecedores deverão demonstrar que
o pagamento é pelo menos equivalente ao salário mínimo ou que a convenção coletiva
está em vigor. Isso é apoiado por uma política salarial e de remuneração oficial,
comunicada aos trabalhadores por meio de manuais, quadros de avisos, cartas, reuniões
regulares ou outros meios. As fábricas também devem fornecer treinamento para todos os
funcionários e trabalhadores terceirizados. Essas medidas aumentam a transparência,
conferem mais poderes aos trabalhadores e nos ajudam a identificar os problemas mais
facilmente. Em 2018, 98% de nossas unidades de produção estavam em conformidade
com a legislação salarial nacional. Todos os fornecedores de nossas regiões do Brasil e da
China foram considerados em conformidade com os salários. As não conformidades foram
descobertas entre uma pequena porcentagem de fornecedores em nossas regiões da
Europa e do México.

Leia mais sobre nosso Programa de Monitoramento Participativo (SOP)

Práticas de compra solidárias

Nossa aspiração é conduzir um processo de compra eficiente e ético, levando em
consideração o ambiente desafiador em que nossos fornecedores operam. Fizemos uma
avaliação interna completa da maneira como compramos, usando a ferramenta de
autoavaliação da ACT. A C&A participou ativamente na criação desta ferramenta e
analisou minunciosamente todas as etapas de seu processo de compra: desde a previsão
e o desenvolvimento do produto até a produção e entrega. Identificamos oito áreas
principais para melhoria em nossas práticas de compras. Essas áreas de melhoria foram
acordadas coletivamente na forma de compromissos de práticas de compra da ACT, os
quais respeitamos.  

Juntamente com nossa alta administração das áreas de sourcing e compras, a C&A está
trabalhando na implementação de um plano de ação interno holístico focado em melhorar
nossa comunicação com fornecedores para criar confiança adicional e treinar nossos
próprios funcionários em práticas de compras responsáveis, entre muitas outras áreas de
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atuação. Além disso, estamos comprometidos em desenvolver um processo de
monitoramento, juntamente com outras marcas, fornecedores e sindicatos da ACT, que
possibilitarão medir as melhorias em nossas práticas de compras e relatar o progresso.

Melhorar as práticas de compra não é um projeto com data de início e término.
Acreditamos que é uma jornada contínua - uma que acabamos de iniciar. Se quisermos ter
um impacto duradouro sobre fornecedores e trabalhadores, é fundamental envolver toda
a indústria nessa jornada. É por isso que estamos compartilhando de forma proativa nosso
conhecimento e experiência em adquirir com responsabilidade com colegas e iniciativas
da indústria, como o Pacto Holandês e a Parceria Alemã para Têxteis Sustentáveis.

Estudo de caso
Rumo a salários que assegurem a subsistência
aos trabalhadores
A obtenção de um salário digno é uma jornada de melhoria contínua que só é sustentável
ao longo do tempo se ocorrer por meio de um processo de propriedade de representantes
de trabalhadores e empreendedores. Nosso objetivo é garantir que haja total liberdade de
associação para que fornecedores e trabalhadores de nossa rede de fornecimento tenham
conhecimento e poderes para negociar, assinar e implementar acordos coletivos. Quando
há pleno respeito aos direitos trabalhistas, os trabalhadores sentem-se habilitados a
negociar seu salário de subsistência e participam na garantia de aumentos salariais
graduais ao longo do tempo.

A ACT é composta por 21 marcas internacionais e pela IndustriALL Global Union. Seus
membros estão vinculados por um objetivo comum: garantir salários que assegurem a
subsistência para trabalhadores do setor de vestuário e têxtil, através de acordos
coletivos em toda a indústria nos países de abastecimento mais importantes. Como
membro fundador, a C&A faz parte da ACT desde a sua criação.

Os membros da ACT reconhecem que nenhuma solução sustentável é possível sem a
estreita colaboração com fabricantes, organizações de empregadores, sindicatos e
governos nos países produtores de vestuário. Em uma economia globalizada, as soluções
nacionais não podem ser separadas do papel das redes de fornecimento internacionais.
Juntos, abordamos três elementos que podem ter um efeito positivo sobre os resultados
das fábricas:

Criação de programas para negociações coletivas em todo o setor - que pode aumentar a
participação dos trabalhadores e permitir que tenham voz ativa para influenciar práticas e
condições.
Elaboração de práticas de compras responsáveis para o setor de vestuário e têxtil - o que
pode levar a um melhor planejamento e antecipação dos problemas que podem contribuir
para jornadas de trabalho excessivas e falta de pagamento de salários.
Engajamento ativo dos governos dos países nas discussões - para apoiar os processos de
defesa do tema e da revisão salarial nacional.

Nossa abordagem



Negociação coletiva em âmbito industrial significa que os trabalhadores dentro de um país
podem negociar seus salários sob as mesmas condições, independentemente da fábrica
em que trabalham, ou dos varejistas e marcas para os quais produzem. A abordagem da
ACT vincula a negociação coletiva com as práticas de compra das marcas como o
mecanismo que fornece a margem de manobra econômica para os parceiros de acordos
coletivos nacionais para chegar a um acordo sobre melhorias contínuas e substanciais nas
condições de trabalho e salários. Portanto, a C&A promove ativamente o direito
fundamental dos trabalhadores de fazer acordos e negociar coletivamente através de seus
sindicatos democraticamente eleitos.

Acreditamos que a negociação coletiva é a única abordagem viável para obter salários
dignos no setor de vestuário de maneira sustentável. Acordos coletivos em nível nacional
proporcionam condições equitativas para todos os empregadores e trabalhadores
concordarem com salários mais altos e melhores condições de trabalho, em vez de
competir nessas questões.

Estamos cientes de que as práticas de compra e o planejamento de capacidade das
marcas são fundamentais para que os fornecedores planejem seus ciclos de produção,
evitem horas de trabalho excessivas e garantam o pagamento pontual e preciso aos
trabalhadores. Como os países da Ásia não têm uma longa história ou experiência com
negociações coletivas, reconhecemos que, durante um certo período de tempo, a
mudança para um salário digno acordado através da negociação coletiva pode acarretar o
risco de uma desvantagem competitiva internacional. Para enfrentar esse desafio, a
abordagem será adotada simultaneamente nos principais países fornecedores. Enquanto
isso, compromissos especiais de apoio ao país pela C&A e outras marcas da ACT para os
primeiros países a assinarem um acordo coletivo de trabalho em âmbito industrial,
significarão que salários mais altos não levarão a desvantagens competitivas
internacionais. Temos uma rede de fornecimento global e acreditamos que ela precisa de
uma abordagem igualmente global para transformar a indústria juntamente com outros
pares.

Trabalho nos países

A C&A está trabalhando no Camboja, Myanmar, Turquia e Bangladesh, juntamente com
outras marcas da ACT. Esses países iniciais foram selecionados devido à sua considerável
produção de vestuário, à significante presença de marcas membros da ACT e ao potencial
de os sindicatos se engajarem em negociações coletivas em âmbito industrial. Juntos,
esses países representam 51% do nosso volume de fornecimento. Trabalhar com sucesso
nesses países - juntamente com os outros onde a negociação coletiva já está em vigor -
resultará na maioria de nossa base de fornecimento coberta por acordos coletivos.

Nosso progresso em 2017 foi fundamental para as bases introduzidas em três dos países-
piloto para a criação de um mecanismo de negociação coletiva em todo o setor. Em 2018,
fomos participantes-chave nas duas missões da ACT no Camboja e na Turquia, onde nos
unimos a outras marcas e à IndustriALL para conhecer os principais stakeholders locais
(sindicatos locais, proprietários de fábricas e ministérios cambojanos) e impulsionar
mudanças positivas no desenvolvimento de um processo de negociação coletiva de longa
duração no país.

Em março de 2018, a C&A sediou a consulta do país realizada pela ACT em nossos
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escritórios de Yangon, em Myanmar. Nossas reuniões iniciais e a proposta de abordagem
da ACT sobre o mecanismo de fixação de salários foram bem recebidas pelos ministérios,
sindicatos e fornecedores. Como não quisemos perder força, retornamos a Myanmar no
final de 2018 para continuar o nosso compromisso e trabalhar em prol de salários dignos
para a indústria têxtil. Durante o ano, nos reunimos com sindicatos, fornecedores e o
governo em Myanmar para tratar das condições de trabalho e salários. Juntamente com
outras marcas da ACT, também nos reunimos com a delegação tripartite de Myanmar
(Ministério do Trabalho, Sindicatos e a associação de fornecedores) durante a Conferência
Internacional do Trabalho em Genebra para discutir direitos trabalhistas e humanos,
salários e o desenvolvimento contínuo do país.

Ainda há muito a ser feito neste campo. Estamos comprometidos em engajar todos os
stakeholders relevantes, bem como em trabalhar para aumentar a alavancagem de
compras necessária, convidando marcas que ainda não fazem parte da ACT a se unirem
aos nossos esforços coletivos para alcançar nosso objetivo final de obter salários que
assegurem subsistência para os trabalhadores da indústria do vestuário.

Desafio 2: Segurança Predial e Combate a Incêndio

Capacitação em segurança elétrica, predial e de combate a incêndio

A existência de um ambiente de trabalho saudável e seguro é um direito fundamental de
todos os trabalhadores. No entanto, a falta de precauções de segurança contra incêndio
nas unidades de produção de roupas custou a vida de milhares de pessoas em
Bangladesh.

Nosso Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias prevê exigências rígidas
para construção de edifícios, proteção contra incêndio e prontidão para emergências.
Aprendemos muito com a implementação do Acordo de Bangladesh sobre Segurança
Predial e Combate a Incêndio, e mantivemos a condição de marca líder na remediação de
questões de segurança predial e combate a incêndio em Bangladesh. Temos requisitos
rigorosos para todas as nossas fábricas em todos os países fornecedores globais e,
quando apropriado, fornecemos recursos e treinamento adicionais para melhorar a
segurança. No Brasil em 2018, treinamos 27 fornecedores no estado de Santa Catarina
sobre os requisitos e as melhores práticas em saúde e segurança, combate a incêndios,
remuneração, governança e outros tópicos.

Desafios

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf


Lacunas significativas na formação educacional e conhecimento especializado

Segurança predial e combate a incêndio são tópicos complexos com aspectos técnicos e
de engenharia que estão além do conhecimento interno de uma fábrica de roupas. É
necessário treinamento prático avançado e/ou formação em engenharia para avaliar essas
questões no nível da fábrica. Muitos dos países fornecedores não contam com talentos
competentes para dar suporte no desenvolvimento do plano de identificação e correção, o
que exige a contratação de consultores de alto custo. 

Ademais, as questões de segurança predial e combate a incêndio exigem processos
robustos do governo local que garantam a obediência às legislações nacionais referentes
à construção, combate a incêndio e eletricidade. Fazer com que muitos de nossos
fornecedores obedecessem aos padrões exigiu a formação de parcerias, levando a ações
significativas nas fábricas, tais como educação e requalificação da força de trabalho, além
da reforma de locais com materiais resistentes ao fogo. Essas atualizações são
normalmente caras ou requerem tempo e recursos significativos para serem obtidas.

Como estamos respondendo

Suporte aos nossos fornecedores

Normalizar um alto padrão de segurança contra incêndio exige um esforço significativo
tanto de nossa parte quanto dos nossos fornecedores. Trabalhamos com eles para
entendermos as implicações das novas exigências e prestar-lhes apoio conforme eles
implementam as melhorias necessárias. Com a nossa contribuição, as fábricas podem ter
acesso às ferramentas e habilidades necessárias para implementarem sistemas de gestão
e programas de segurança predial, elétrica e de combate a incêndio. Também avaliamos a
capacidade de implementação de mudanças dessas fábricas do ponto de vista de recursos
ou de capital.

Auditoria

Nosso Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias foi atualizado em 2015
para incluir exigências complementares mais amplas de segurança predial e combate a
incêndio em toda a nossa rede de fornecimento. Em 2017 e início de 2018, trabalhamos
com uma consultoria para revisar mais uma vez nossos requisitos de segurança predial e
combate a incêndio, garantindo a conformidade com a legislação local e os padrões do
setor. Inspecionamos todas as nossas fábricas e exigimos que elas tenham documentação
legal válida para todos os seus edifícios, incluindo dormitórios, refeitórios e armazéns. A
documentação legal é verificada e os edifícios passam por inspeções de segurança
regulares para garantir que as melhorias sejam implementadas de acordo com a
legislação local. Como esta é uma tarefa contínua, continuaremos a ajustar processos e
exigências para garantir que todas as unidades de produção estejam funcionando como
locais de trabalho seguros.

Documentação legal

Os fornecedores da C&A são exigidos a contratar seguros adequados que cubram os
trabalhadores contra quaisquer lesões, acidentes ou morte. Essa determinação é aplicável
a todo o trabalho realizado no local e deve também, quando estipulado por lei, incluir
empreiteiros e trabalhadores temporários, bem como trabalhadores em regime de meio
período.



Estudo de caso
Melhorando a segurança predial e o combate a
incêndio em Bangladesh
Faz seis anos que o Rana Plaza desmoronou em Bangladesh, levando à morte de mais de
1.100 trabalhadores da indústria de vestuário.

A C&A foi uma das 220 marcas, sindicatos internacionais e órgãos da sociedade civil a
firmar o Acordo sobre Segurança Predial e Combate a Incêndio em Bangladesh em
resposta ao desastre. O Acordo é um contrato legalmente vinculativo e independente,
elaborado para criar uma indústria saudável e segura de roupas prontas para uso em
Bangladesh. Ele visa criar um ambiente de trabalho no qual nenhum trabalhador precise
temer incêndios, desmoronamentos de prédios ou outros acidentes que poderiam ser
prevenidos por medidas de saúde e segurança, além de assegurar o direito de recusar
trabalhos que não sejam seguros.

Aproximadamente 35% dos fornecedores da C&A estão em Bangladesh. Todas as fábricas
de corte e costura de fornecedores da C&A em Bangladesh foram inspecionadas e planos
de ação corretiva (CAPs) foram desenvolvidos para cada um deles. Para apoiar os
aspectos complexos e altamente técnicos das ações corretivas e de reparação, criamos
uma equipe tecnicamente especializada em Bangladesh. Além disso, organizamos sessões
de treinamento para que os engenheiros que fazem parte do Acordo possam compartilhar
seus conhecimentos com os fornecedores.

Até o momento, 96% dos problemas identificados nas operações da C&A foram corrigidos,
em comparação a 92% em 2017, e os demais CAPs estão em processo de correção1. A
principal razão para aqueles que ainda estão em processo de correção é a adição de
várias novas unidades de produção à nossa lista de fornecedores em 2017. Seus planos de
correção estão em um estágio anterior ao dos demais fornecedores.
1Os dados oficiais do Acordo podem variar, pois as marcas precisam verificar as ações
corretivas para que seus números alcancem gradativamente os nossos.

Leia mais no site do Acordo

Acordo 2.0

O Acordo de Bangladesh já está em vigor há quase seis anos.  A C&A foi reconhecida
como uma das marcas que se esforçou muito para que essa iniciativa fosse bem-sucedida,
e faz parte de seu comitê diretor desde o início. Em 2017, fomos uma das seis
organizações selecionadas para ajudar a definir como o acordo deve ser prorrogado após
seu aniversário de cinco anos.

Juntos, concordamos que o Acordo fez um grande progresso na conscientização sobre
importantes medidas de segurança, empoderamento e envolvimento dos trabalhadores,
além de impulsionar mudanças reais na segurança predial e combate a incêndio na
indústria de vestuário em Bangladesh. Após negociações produtivas entre os
representantes das marcas, a IndustriALL Global Union e os stakeholders locais, foi
decidido que o Acordo será prorrogado por mais três anos até maio de 2021, com alguns

http://bangladeshaccord.org/


complementos importantes:

Fortalecimento do compromisso das marcas com a liberdade de associação com base nas
Convenções Fundamentais da OIT
Ampliação do escopo para incluir unidades de produção de nível 2 (como estamparias e
lavanderias), além de fábricas de corte e costura
Uma descrição clara de quando e como o trabalho do Acordo será entregue ao governo de
Bangladesh

O Acordo renovado foi assinado em junho de 2017 no Fórum Global sobre Negócios
Responsáveis da OCDE, com a C&A representando a comunidade de marcas. O novo
Acordo é importante para nós porque prorroga por mais três anos as inspeções de
segurança realizadas por especialistas independentes, garantindo que as melhorias de
segurança alcançadas no primeiro Acordo sejam mantidas e que quaisquer novos
resultados em qualquer fábrica sejam abordados.

Apesar do progresso encorajador de 2017, estamos preocupados com a incerteza do
Acordo no futuro. Durante os últimos meses de 2018 e início de 2019, a capacidade de
execução do Acordo foi limitada devido a uma série de decisões judiciais em Bangladesh
que permanecem em aberto. Estamos profundamente comprometidos com o bom
trabalho do Acordo. Como membros fundadores e como uma empresa dedicada à
segurança de edifícios, acreditamos que o Acordo é a melhor maneira de enfrentar os
desafios de segurança contra incêndios da indústria de vestuário de Bangladesh. Se os
tribunais de Bangladesh decidirem que o Acordo não terá mais permissão para realizar
esse trabalho, ainda assim a C&A se concentrará em garantir condições de trabalho
seguras em Bangladesh.

Leia mais sobre o Acordo de Bangladesh 2.0

Suporte adicional às vítimas do incêndio de Tazreen

Continuamos profundamente entristecidos pela perda de vidas e pelos ferimentos
causados pelo trágico incêndio em novembro de 2012 na Tazreen Fashion em Bangladesh,
fábrica fornecedora da C&A Brasil. Após o incêndio, a C&A Foundation prestou suporte
financeiro imediato às famílias das 112 vítimas e criou um fundo para prestar suporte
contínuo aos 49 dependentes adultos.

Trabalhando com a Caritas Bangladesh, a C&A Foundation também criou um programa de
reabilitação para ajudar os sobreviventes a encontrarem um novo caminho para suas
vidas.  A C&A Foundation continua a contribuir para o Fundo para Cuidados Médicos dos
Trabalhadores Feridos (TIWMC), que apoiou 172 trabalhadores feridos no incêndio de
Tazreen, além de realizar dois acampamentos para atendimento médico em 2017. Esses
172 trabalhadores receberão tratamento médico e apoio psicossocial nos próximos 14
anos por meio de uma doação da C&A Foundation.

A C&A Foundation também apoiou o Tazreen Claims Administration Trust (TCA) com a
Clean Clothes Campaign e a IndustriALL Global Union em 2015, para ajudar os
sobreviventes e as famílias das vítimas a ter acesso adequado à indenização. O TCA
concluiu o seu trabalho em 2016, pagando todas as indenizações às vítimas do incêndio.
Um total de aproximadamente US$ 2,17 milhões foi pago a todas as famílias impactadas e
aos trabalhadores feridos no incêndio.

http://bangladeshaccord.org/2017/06/press-release-new-accord-2018/


Desafio 3: Liberdade de associação

Viabilizando a organização do trabalhador e a negociação coletiva

A liberdade de associação e a negociação coletiva são fundamentais para melhorar as
condições de trabalho em toda a rede de fornecimento de roupas e nos nossos países
fornecedores. A liberdade de associação continua a ser um foco importante da nossa
estratégia de amplificar a voz dos trabalhadores, encorajar um diálogo com a
administração e aumentar o desempenho das fábricas dos nossos fornecedores em geral.

Desafios

Superando restrições legais

Alguns países restringem a negociação coletiva por lei. Nesses casos, esperamos que os
nossos fornecedores ajudem os trabalhadores a estabelecer formas alternativas de
negociação e representação trabalhista. Também esperamos que os nossos fornecedores
estabeleçam, implementem e comuniquem um mecanismo de reclamações que seja
aceitável, previsível, equitativo, transparente, que assegure os direitos, que seja
confidencial e fundamentado em compromisso e diálogo para resolverem conflitos
internos e as reclamações dos trabalhadores. A liberdade de associação é testada como
parte do nosso processo de auditoria e violações são consideradas uma inobservância
grave de nosso Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias. Também é um
aspecto fundamental de nossas linhas diretas de conformidade do Fairness Channel e do 
WeChat (exclusivo na China), implementadas com o apoio do software de gerenciamento
de incidentes Ethicspoint.

Incidentes

Em 2018, detectamos oito casos em que a liberdade de associação não foi respeitada na
nossa rede de fornecimento. Destes, quatro foram encontrados na Turquia, dois na Índia,
um em Myanmar e um no Camboja. Para remediar esses incidentes, nossas equipes locais
de Sourcing e Sustainable Supply Chain (SSC), com o apoio das equipes globais de
Sustentabilidade e de Sourcing trabalharam junto aos nossos fornecedores,
representantes dos trabalhadores e sindicatos de comércio internacionais para tratar
essas questões individualmente. No início de 2019, quatro casos ainda estavam em aberto
e estamos trabalhando para concluí-los com sucesso nas próximas semanas.

Como estamos respondendo

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf
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Resolução justa

Quando problemas de liberdade de associação são descobertos por meio de auditoria,
alegações de sindicatos, greves ou através das linhas de denúncia do Fairness Channel,
tomamos medidas decisivas para trabalharmos com os grupos apropriados com o intuito
de resolvermos o problema, assegurarmos tratamento justo aos trabalhadores e
implementarmos as medidas de segurança necessárias para evitarmos sua reincidência.
Quando necessário, daremos apoio à readmissão de trabalhadores demitidos injustamente
e solicitaremos indenização ou suporte.

Leia mais sobre os nossos valores e sobre o Fairness Channel

 

Estudo de caso
Combate ao trabalho infantil nas redes de
fornecimento de roupas bordadas
Em 2018, a C&A Foundation e a C&A continuaram a jornada de erradicação da violação
aos direitos humanos e trabalhistas na rede de fornecimento do vestuário bordado. Peças
de roupas bordadas à mão são uma das principais contribuições da Índia para o mercado
de roupas global.  Os trabalhadores em geral exercem as suas atividades em casa, o que
dificulta o monitoramento das suas condições de trabalho. O trabalho em domicílio é
permitido na nossa rede de fornecimento apenas se os fornecedores seguirem as
Diretrizes da C&A para o Uso de Trabalhadores em Domicílio, que são uma adaptação das
diretrizes das Iniciativas Conjuntas de Comércio Ético (ETI).

A ONG GoodWeave imagina um mundo no qual todas as crianças vão à escola e não ao
trabalho e no qual os adultos têm direitos, dignidade e oportunidades no local de trabalho.
Ela tem sido extremamente eficaz: o trabalho infantil na indústria tapeceira do Sul da Ásia
caiu aproximadamente 80% desde que a ONG começou a operar na região. A eficiência do
seu trabalho fundamenta-se na implementação bem-sucedida de um sistema de
rastreamento, um padrão de monitoramento e a melhoria da infraestrutura social nas
comunidades de trabalhadores em domicílio.

Em 2016, comissionamos um projeto-piloto de dois anos com a GoodWeave em Uttar
Pradesh, na Índia.  A meta consiste em encontrar uma abordagem para a indústria de
roupas tão bem-sucedida quanto o modelo da indústria tapeceira, que dará apoio
educacional àqueles que forem muito novos para trabalhar e assegurará que todos os
adultos estejam trabalhando em condições justas e seguras.

O projeto-piloto atual é aplicado a três produtores de roupas em cinco comunidades,
dando apoio a 7.500 trabalhadores em domicílio e 6.000 crianças dentro e fora das redes
de fornecimento da C&A. Os programas da Child Friendly Community (CFC), que
asseguram que as crianças estejam matriculadas em escolas, agora estão estabelecidos
em três comunidades do projeto na Índia: Kanwara, Tilbegumpur e Jaee. Quando isso não
é possível, as crianças são matriculadas em escolas-ponte informais, conhecidas como
Motivation and Learning Centres (Centros de Aprendizado e Motivação, ou MLCs), que as

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/index.html
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ajudam a alcançar o padrão de que precisam e, consequentemente, se matricularem em
escolas do governo ou privadas. Em janeiro de 2017, 750 crianças frequentavam os
Centros de Aprendizado e Motivação e 243 crianças estavam matriculadas na escola.

O projeto-piloto já está evidenciando as dificuldades econômicas enfrentadas pelos
trabalhadores em domicílio; entretanto, assegurar o acesso a todas as nossas redes de
fornecimento continua a ser um grande desafio. Os fornecedores estão mais
comprometidos e o mapeamento obtém mais sucesso quando as diversas marcas se
unem para encorajar a participação e a transparência – uma conclusão semelhante ao
trabalho da GoodWeave na indústria tapeceira.  A GoodWeave convidou outros produtores
de roupas e outras ONGs para participarem e está discutindo o assunto com várias
marcas.

Defendendo a representação dos trabalhadores

O nosso Código de Conduta para o  Fornecimento de Mercadorias requer que os nossos
fornecedores adotem uma atitude colaborativa e aberta com relação à representação de
trabalhadores, permitam a criação ou participação em sindicatos de sua própria escolha e
a negociação coletiva.

Além disso, estamos participando da Iniciativa ACT, que desempenha um papel
fundamental na garantia de salários dignos nos países fornecedores por meio da criação
de processos nacionais de negociação coletiva em toda a indústria, tendo a liberdade de
associação como um dos principais alicerces.

Leia mais sobre o nosso envolvimento na Iniciativa ACT

Empoderando os trabalhadores

Os trabalhadores e a administração têm mais chances de apoiar coletivamente um
ambiente de trabalho saudável quando há boa comunicação entre eles. Os trabalhadores
precisam conhecer os seus direitos e responsabilidades e ter canais pelos quais possam
apresentar as suas preocupações.  A C&A está comprometida em ajudar os nossos
fornecedores a oferecer aos trabalhadores meios eficientes e seguros para eles
apresentarem suas preocupações e reclamações. Durante a última década, os nossos
canais de denúncias têm nos ajudado a identificar problemas que surgem em nossos
escritórios, lojas ou rede de fornecimento. O nosso objetivo é apoiar a justiça e a
transparência na nossa maneira de trabalhar com os nossos funcionários, fornecedores e
seus respectivos funcionários. 

Leia mais sobre a maneira que empoderamos os trabalhadores

Leia mais sobre os nossos valores

Apoiando a liberdade de associação

Os últimos anos foram de inquietação para a indústria de vestuário no Camboja. Os
manifestantes tomaram as ruas e entraram em confronto com as forças de segurança, e
líderes sindicais foram demitidos porque planejavam organizar greves. Os sindicatos já
descreveram repetidas vezes a repressão aos direitos dos trabalhadores por parte da
administração das empresas e atividades organizadas contra os sindicatos. O
engajamento com fornecedores na liberdade de associação e negociação coletiva é de
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alta prioridade para nós.

Por meio das Iniciativas Conjuntas de Comércio Ético (ETI), nos comprometemos com
outras marcas para expressar nossas preocupações diretamente ao governo. Juntas,
deixamos claro que a estabilidade, a previsibilidade e o estado de direito são necessários
para um maior crescimento do setor de vestuário na região. Em particular, queremos ver
as leis cambojanas respeitando as Convenções Fundamentais da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

Em 2018, a C&A também continuou seu engajamento ativo com o governo do Camboja,
fornecedores e principais stakeholders para levantar nossas preocupações sobre direitos
trabalhistas e humanos. Até o momento, participamos de três consultas com sindicatos,
fornecedores e o governo no Camboja. Em 2018, a C&A convocou duas mesas-redondas
com fornecedores no Camboja para discutir liberdade de associação, negociação coletiva
e salários. Contando com nossas mesas-redondas anteriores, já realizamos oito mesas-
redondas para discutir sobre a questão da liberdade de associação, com foco na
construção de relações de trabalho e de gerenciamento saudáveis com representantes da
alta administração de todos os nossos fornecedores cambojanos. 

Durante as mesas redondas, enfatizamos que a C&A pretende trabalhar apenas com
unidades de produção que cumpram integralmente nosso Código de Conduta para o
Fornecimento de Mercadorias. Encorajamos os fornecedores a permitir uma comunicação
aberta a fim de resolver disputas de forma amigável e estamos dispostos a apoiá-los com
conhecimento técnico em caso de dificuldade para resolver um litígio.

Devido ao rigor das discussões nas mesas-redondas, já começaram a ocorrer mudanças
na região, dentre as quais destacamos:

Aumento do conhecimento do fornecedor sobre a legislação local 
Maior compreensão do papel dos sindicatos
Melhoria dos meios para lidar com conflitos entre representantes da administração e dos
trabalhadores

Estudo de caso
Resolver uma questão de liberdade de
associação leva ao acordo de negociação coletiva
No início de 2017, as preocupações em relação à Akar Tekstil na Turquia foram
comunicadas à nossa equipe de SSC, bem como aos representantes de duas outras
marcas de vestuário. As alegações incluíam trabalhadores sindicalizados sendo demitidos
da fábrica sob falsas alegações e discriminação contra trabalhadores sindicalizados,
mudando suas estações de trabalho e separando-os de outros.

Em colaboração com outras marcas, realizamos diálogos abertos entre a fábrica e a
administração sindical durante um período de 6 meses. No entanto, a situação não
melhorou, e a C&A e as outras marcas decidiram conduzir uma investigação
independente, que revelou violações claras da liberdade de associação.

Durante uma reunião com o sindicato e a gerência da fábrica, as marcas sugeriram que os
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planos de ação esperados fossem implementados pelo fornecedor. Isso incluiu um anúncio
por parte do proprietário sobre a liberdade de associação, evitando mais discriminações e
mantendo diálogo com o sindicato. No início de 2018, um protocolo foi assinado,
estabelecendo 30% de participação sindical na fábrica como o limite a partir do qual as
discussões começariam para um acordo de negociação coletiva (ANC) abrangendo todos
os trabalhadores. Além disso, foi criado um comitê com representantes da fábrica, do
sindicato e da IndustriAll para esclarecer as etapas da sindicalização. Em julho de 2018, a
fábrica assinou um ANC com o sindicato Deriteks. Também foi decidido que os
trabalhadores designariam seus representantes para o sindicato, em vez de o sindicato
tomar essas decisões, e que treinamento seria fornecido aos representantes dos
trabalhadores.

Desafio 4: Produção não declarada

Evitando a produção não declarada

A produção não declarada ocorre quando é identificada uma unidade de produção que não
foi previamente aprovada para produção. Embora não seja detectada com frequência, é
uma violação grave, pois não é possível verificar se a fábrica está alinhada ao nosso
Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias e aos nossos requisitos
ambientais e sociais. Exigimos que todas as novas unidades de produção sejam auditadas
e atendam às determinações do nosso Código de Conduta para o Fornecimento de
Mercadorias antes de aceitarem pedidos.

Desafios

A detecção de produção não declarada requer vigilância contínua devido à complexidade
da rede global de fornecimento. Essa é uma das razões para divulgarmos uma lista anual
de informações sobre nossas fábricas de fornecedores de nível 1 e 2. Ao sermos
transparentes sobre onde os nossos produtos são produzidos, podemos estabelecer um
compromisso com os nossos fornecedores de identificar o uso de produção não declarada.

Em 2018, detectamos 26 casos de produção não declarada na nossa rede de
fornecimento, um deles envolvendo trabalho em domicílio não declarado. Consideramos
essas violações graves e seis desses casos levaram à suspensão do relacionamento
comercial da C&A com o fornecedor. Em todos os casos, uma investigação completa foi
conduzida e planos de ação corretiva foram implementados com o fornecedor e nossas
equipes internas.

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf


Leia mais sobre como classificamos os nossos fornecedores e o nosso compromisso de
transparência

Consulte a nossa lista de fornecedores

Como estamos respondendo

Expectativas claras e consequências graves

Ao identificarmos uma produção não declarada, as equipes de Sustainable Supply Chain
(SSC), Sourcing e Qualidade avaliam a situação e a unidade de produção. Pelo fato de as
circunstâncias por trás dos casos serem, às vezes, complexas, as equipes investigam
minuciosamente a situação e as intenções e utilizam um processo sistemático para
determinar as consequências.

Processo de três medidas

Em 2016, lançamos uma política de três medidas para mitigar o risco de unidades de
produção não declaradas, sendo uma dessas medidas referente ao trabalho em domicílio. 
Adicionalmente, se um item de tolerância zero for constatado durante a inspeção, o
fornecedor poderá ter seu contrato rescindido ou suspenso por 12 meses, dependendo dos
resultados da investigação. Se uma produção não declarada for detectada e a fábrica
atender às outras exigências do Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias e
às normas de qualidade, o fornecedor receberá uma advertência na primeira ocorrência, o
que pode levar à suspensão do contrato por 12 meses ou à rescisão do contrato após a
terceira ocorrência. Em todos os casos, se um item de tolerância zero for detectado na
unidade de produção não declarada, o fornecedor terá o seu contrato suspenso por 12
meses.

Para promover a responsabilidade e o entendimento das exigências relativas à
subcontratação não declarada, toda a nossa base de fornecimento é informada a esse
respeito, e temos diálogos regulares sobre o assunto durante o nosso processo de
auditoria.

Compromisso entre o trabalhador e o
fornecedor
Trabalhando juntos para construir uma rede
de fornecimento melhor
Embora tenhamos um processo rigoroso de auditoria e mantenhamos uma abordagem de
tolerância zero para problemas sérios nas unidades de produção de nossos fornecedores,
é preciso fazer mais para normalizar as boas práticas em todo o setor. Por esse motivo
estamos indo além dos processos de auditoria e compliance. Para alcançarmos a nossa
visão de local de trabalho justo e seguro para todos, devemos adotar uma abordagem em
duas frentes: desenvolvimento da capacidade de nossos fornecedores em avaliar e
fortalecer seu desempenho e empoderamento de seus trabalhadores.

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
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https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf


Em muitos lugares, os trabalhadores simplesmente não estão acostumados a influenciar o
processo decisório. O direito de liberdade de associação ou o reconhecimento dos direitos
do trabalhador podem ser desconhecidos. Estamos mudando esse pensamento ao
apoiarmos contratos justos e o diálogo social.

Programa de Monitoramento Participativo (SOP)

Cada fornecedor enfrenta seus próprios desafios; portanto, uma abordagem geral não
servirá para solucioná-los. Em vez disso, devemos firmar parcerias com os nossos
fornecedores para que possamos ajudá-los a enfrentar os problemas e desafios dessa
área.

Em 2015, nós lançamos um Programa de Monitoramento Participativo (SOP) com 14
fornecedores principais e, em 2016, expandimos esse programa para 24 fornecedores. No
início de 2019, os fornecedores e unidades de produção participantes englobavam mais de
67.500 trabalhadores, um aumento em relação a 2017. Os gerentes envolvidos no
programa reportam-se à alta administração da fábrica e lideram os programas de
sustentabilidade ou de conformidade ambiental e social nas fábricas. Mostramos que o
programa é escalável e continuará com a certificação dos fornecedores inscritos
atualmente.

O programa contém sete módulos interativos principais – que compreendem desde uma
visão geral sobre os sistemas de gestão até a comunicação com os trabalhadores e
tópicos sobre o meio ambiente. Cada módulo inclui seminários de um ou dois dias, lição de
casa e visita conjunta no local, com o Desenvolvedor de Fornecedor da C&A e o
representante do fornecedor.

Oito fornecedores estão certificados e contam com um total de 17 unidades de produção
certificadas no programa, validadas pela equipe de Sustainable Supply Chain (SSC) da
C&A e pela empresa de auditoria terceirizada Elevate. Isso significa que acreditamos que o
fornecedor tenha os sistemas de gerenciamento de conformidade social necessários em
nível corporativo e que as próprias fábricas tenham estabelecido sistemas de
gerenciamento.

Nossa experiência até agora mostra um conjunto de fatores necessários para um
programa bem-sucedido:

Comprometimento e mentalidade da alta administração
Compromisso do gerente da fábrica em trabalhar de forma cruzada
Gerentes de conformidade capacitados que se reportam diretamente à alta administração

http://www.elevatelimited.com/


Gerentes de conformidade com tempo e recursos dedicados ao projeto
Fornecedores e unidades de produção com pelo menos duas pessoas capacitadas no SOP
Alinhamento de metas entre as equipes de conformidade e produção

Tópicos do módulo do Programa de Monitoramento Participativo (SOP) e
abordagem de engajamento

Próximos passos

Ampliar o Programa de Monitoramento Participativo

Continuaremos a capacitar nossos fornecedores, ao mesmo tempo em que garantimos
que os trabalhadores estejam cientes de seus direitos e responsabilidades, e que sua
liberdade de associação seja respeitada. Em 2018, os oito fornecedores já certificados em
nosso Programa de Monitoramento Participativo continuaram a operar mais unidades de
produção por meio do programa.

Estudo de caso
Empoderando funcionários na Epyllion
A Epyllion em Bangladesh é fornecedora da C&A há mais de 20 anos - na verdade, a C&A
foi a primeira cliente internacional da empresa. A Epyllion emprega 12.060 trabalhadores
em Bangladesh e participa do Programa de Monitoramento Participativo (SOP) da C&A
desde 2016.

Desde o início do Programa de Monitoramento Participativo, a fábrica de malhas da
Epyllion em Mirput, Dhaka, implementou várias mudanças, incluindo sistemas proativos de



administração, melhores controles de risco e comunicação clara de políticas e
procedimentos a todos os funcionários.

Na Epyllion, os funcionários são empoderados para que a empresa possa entender as suas
necessidades e para que a própria equipe se mantenha atualizada sobre as questões
administrativas de RH, saúde e segurança, direitos e garantias, bem como práticas de
trabalho. Os trabalhadores e a administração contam com recursos para tratar os
problemas de forma proativa e para que a produção continue ininterrupta com mais
regularidade. Ter funcionários seguros significou também maior retenção, levando a uma
força de trabalho mais estável e produtiva.

Fazer parte do Programa de Monitoramento Participativo significa que a Epyllion pode
manter um alto nível de conformidade com suas próprias políticas corporativas, com o
Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias da C&A e com a legislação local.
Essa visão de futuro está gerando bons resultados. A empresa reduziu seus próprios
custos e riscos comerciais, evitando problemas em vez de reagir a eles.

Protegendo os mais vulneráveis
Defendendo os direitos humanos
Nossa grande rede de fornecimento afeta a vida de muitas pessoas, e cada uma delas tem
o direito de trabalhar sob condições seguras e justas. Buscamos ativamente situações que
possam tirar proveito da dignidade ou dos direitos humanos do trabalhador, e adotamos
uma abordagem de “tolerância zero” ao identificar tais situações. Felizmente, à medida
que nossa rede de fornecimento se torna mais sofisticada e ao aumentarmos nossa
parceria com os fornecedores, o número de casos diminui a cada ano.

Erradicando o trabalho infantil

Não temos trabalhadores menores de 16 anos

Em 2015, aumentamos a idade mínima exigida para os trabalhadores de nossa rede de
fornecimento, seguindo as recomendações do Código Base da ETI e em linha com as
normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT).Todos os trabalhadores deverão
ter, no mínimo, 16 anos para estarem presentes ou trabalharem na área de produção de

http://www.ethicaltrade.org/
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um fornecedor. No caso de contratação de trabalhadores jovens (de 16 a 18 anos), os
fornecedores deverão cumprir todas as exigências legais necessárias, inclusive quanto a
restrições de horário de trabalho, condições de trabalho perigosas e exames de saúde.

Apoio às vítimas do trabalho infantil

Ao identificarmos trabalho infantil em nossa rede de fornecimento, o menor é retirado da
fábrica imediatamente. Para desencorajá-lo a procurar emprego em outro lugar, ele
recebe pagamentos mensais iguais ao salário mínimo, financiados pelo fornecedor, até
que atinja a idade mínima legal de trabalho. Ao atingir a idade mínima legal de trabalho, o
indivíduo deve ter a oportunidade de ser empregado novamente.

Também exigimos que o fornecedor pague exames de saúde, transporte e acomodação
aos familiares da criança para que a levem de volta para casa. Se a criança estiver
disposta a frequentar a escola, os fornecedores deverão pagar as mensalidades escolares
até que a criança alcance a idade mínima legal de trabalho.

Incidentes

Em 2018, detectamos sete incidentes de trabalho infantil em Myanmar e no México. Em
todos esses casos, com exceção de um, os trabalhadores tinham entre 14 e 16 anos de
idade. Tratamos cada situação com cuidado, de acordo com nosso processo de correção,
junto com os fornecedores e com a sociedade civil para assegurar que cada caso fosse
claramente solucionado e que os jovens trabalhadores recebessem apoio durante o
processo.

As crianças encontradas em Myanmar estão frequentando a escola. Estamos nos
certificando de que elas estão recebendo apoio local adequado, incluindo o pagamento
mensal para suas famílias pela fábrica na qual as crianças trabalhavam. No México,
estamos trabalhando de perto com a Save the Children para abordar essa questão de
maneira mais proativa, pois às vezes vemos resistência das crianças e suas famílias em
participar do processo de correção e retornar à escola. Juntamente com a Save the
Children, em 2019, avaliaremos a melhor maneira de enfrentar essa resistência no
México.

Com quem trabalhamos

Mantemos parcerias com ONGs locais, como o Centro para os Direitos da Criança e
Responsabilidade Social Empresarial (CCR CSR) na China e Sudeste Asiático, Sheva em
Bangladesh, Çagdas Yasami Destekleme Dernegi. (Associação para o Apoio à Vida
Contemporânea) na Turquia e Save the Children no México, de forma a garantir apoio aos
trabalhadores menores de idade e que prossigamos com o processo de correção. Em
outros países produtores, buscamos ONGs que possam dar mais apoio às necessidades
das crianças e acompanhar o processo de correção. Enquanto isso, nossas equipes locais
assumem a responsabilidade para que tais processos de correção sejam obedecidos.

Escravidão moderna

Longe das nossas vistas e, frequentemente, fora do alcance, cerca de 45,8 milhões de
pessoas encontram-se em situações de escravidão moderna em diversos setores [FONTE:
Global Slavery Index].

http://www.ccrcsr.com/
http://www.ccrcsr.com/
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O trabalho forçado surge em áreas de grandes diferenças sociais e econômicas, práticas
de negócio nebulosas, leis ineficientes e alta demanda de trabalho barato. Para pôr um
fim nessa situação, trabalhamos com a C&A Foundation para enfrentar padrões culturais e
sociais estabelecidos e melhorar a transparência da nossa rede de fornecimento. 

Erradicando o trabalho forçado, análogo à escravidão ou compulsório

Práticas trabalhistas seguras e justas significam que as pessoas devem ser livres para
fazer suas próprias escolhas. Os trabalhadores devem ter liberdade de emprego e de ir e
vir. O trabalho deve ser voluntário, e todas as formas de trabalho forçado, em regime de
servidão ou prisional são proibidas. Os fornecedores e intermediários não podem restringir
a liberdade de emprego dos trabalhadores, que devem ser livres para recusar tarefas
perigosas. Nosso Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias apresenta a lista
completa de nossas exigências.

Quando qualquer forma de trabalho forçado, em regime de servidão ou prisional for
identificada em nossa rede de fornecimento, nossa relação com a unidade de produção é
imediatamente interrompida e o fornecedor é punido. Ao tomarmos medidas severas,
esperamos educar os fornecedores e melhorar as condições dos trabalhadores.

Em 2018, não detectamos nenhum caso de trabalho forçado, análogo à escravidão ou
compulsório em nossa rede de fornecimento.

No final de 2017, a C&A recebeu o prestigiado Prêmio Stop Slavery, concedido pela
Fundação Thomson Reuters em reconhecimento à nossa melhor demonstração de
integridade e inovação na detecção, prevenção e correção do trabalho forçado e análogo
à escravidão em nossa rede de fornecimento.

Apoiando os trabalhadores da indústria do algodão em nossa rede de
fornecimento

O algodão compõe 57% dos materiais que compramos e utilizamos na C&A. Em todo o
mundo, o algodão apoia os meios de subsistência de 250 milhões de pessoas [FONTE:
BCI]. O cultivo de algodão exige o uso intensivo de recursos, e o trabalho forçado e
análogo à escravidão permanece como um dos principais desafios para o setor.

A C&A tem como compromisso adquirir 100% de algodão mais sustentável até 2020 e, em
2018, 71% do algodão que adquirimos obedeceu a esse padrão. A compra de algodão
orgânico exerce um impacto positivo direto sobre a saúde e a segurança das comunidades
agrícolas, que deixam de ficar expostas a produtos químicos perigosos.

Também trabalhamos em estreita colaboração com a Better Cotton Initiative (BCI), que se
concentra na promoção de condições decentes de trabalho.

Temos também um histórico de tomar medidas concretas de apoio a trabalhadores do
setor do algodão, quando exigido. Em 2007, subscrevemos 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. Na prática, proibimos o uso de algodão uzbeque por nossos
fornecedores quando o governo forçou adultos e crianças a cultivar e colher algodão,
violando seus direitos humanos.

Leia mais sobre nosso compromisso com o algodão mais sustentável

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf
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Estudo de caso
Medidas para abolir o Sumangali na Índia
O Sumangali é uma forma de trabalho forçado praticado por algumas fiações no sul da
Índia. A prática viola as leis trabalhistas internacionais e os direitos humanos de mulheres.
Elas recebem contratos de três anos, frequentemente sob condições de trabalho e de vida
inaceitáveis, com a promessa de um pagamento em parcela única que cobrirá seu dote de
casamento. Entretanto, seus salários frequentemente atrasam, se é que elas chegam a
recebê-los, e elas não têm permissão para sair ou voltar para casa.

Tomamos conhecimento desse sistema ilegal em 2007. Desde então, temos trabalhado
para erradicá-lo de nossa rede de fornecimento, inspecionando regularmente nossos
fornecedores diretos – principalmente as fiações – para garantir que as práticas de
trabalho forçado e o toque de recolher foram interrompidos.

Em 2018, continuamos nosso engajamento na segunda fase (2018-2022) do Programa
Nalam da iniciativa multi-stakeholder de Tamil Nadu, um programa de aprendizado criado
pelas Iniciativas Conjuntas de Comércio Ético (ETI) para educar jovens trabalhadoras sobre
seus direitos e responsabilidades dentro de fábricas. Trabalhamos constantemente para
avaliar e verificar mais fiações verticalmente integradas em nossa rede de fornecimento e
pretendemos envolver todas as fiações recém-aprovadas na segunda fase do programa.

Esses esforços do Programa Nalam para educar as mulheres trabalhadoras sobre seus
direitos trabalhistas e questões de saúde e segurança já atingiram quase 21.000 mulheres
em fiações e fábricas de roupas. Além disso, durante 2018, mais de 360 funcionários de
supervisão - a ligação direta entre a gerência e a força de trabalho - participaram de
programas de treinamento residencial de dois dias para garantir que eles entendessem e
implementassem os requisitos para horas de trabalho aceitáveis, horas extras,
comunicação com funcionários e outras preocupações relacionadas ao local de trabalho.

Além desse programa, em abril de 2018, a C&A se uniu à recém-lançada Plataforma de
Comércio Ético do Sul da Índia, da ETI. O objetivo da plataforma é apoiar marcas,
fabricantes e sindicatos na aderência aos padrões globais e trabalhar junto para melhorar
as condições de trabalho na rede de fornecimento indiana. O trabalho da plataforma é
realizado juntamente com stakeholders e governo locais para promover a conscientização



e a capacitação no que diz respeito aos negócios e direitos humanos.

A C&A Foundation trabalha há alguns anos para apoiar a erradicação do Sumangali,
abordando as causas desse problema a partir de um projeto de três anos administrado
pela ONG Terre des Hommes. A C&A Foundation também está trabalhando para evitar que
meninas e jovens vulneráveis entrem nesse sistema. Em 2015, a C&A Foundation doou €
2,4 milhões para o Freedom Fund, o primeiro fundo de doadores privados do mundo
dedicado a acabar com a escravidão moderna. Desde então, a C&A Foundation concedeu
€ 6,4 milhões ao Freedom Fund para combater o Sumangali e fortalecer as proteções
contra o trabalho forçado e infantil em níveis estadual e nacional.

Esforços para apoiar o fim do trabalho forçado no sul da Índia

Juntamente com outras quatro marcas e a OCDE, estamos trabalhando na prevenção e
mitigação dos impactos nocivos do trabalho forçado, com foco na indústria de fiação no
sul da Índia. A OCDE apoia esta iniciativa e fornece assistência técnica como parte de seu
trabalho de due diligence e conduta empresarial responsável dentro do setor de vestuário
e calçados.

Em fevereiro de 2019, no Fórum de Vestuário da OCDE em Paris, a C&A, juntamente com
pares do setor, a Confederação da Indústria Indiana (CII) e a OCDE, lançou uma parceria -
inicialmente formada em 2018 - para apoiar uma abordagem setorial de due diligence
para a conduta empresarial responsável dentro do setor indiano têxtil e de vestuário. Uma
transformação bem-sucedida do setor requer uma abordagem setorial que seja adaptada
ao contexto operacional e conduza a parceria com a indústria local em grande escala. Para
promover o trabalho da plataforma, a C&A também faz parte de um subcomitê (grupo
diretor) com representantes da indústria indiana, marcas globais, a CII e secretarias da
OCDE.

Conscientização do setor industrial indiano, incluindo fiações

Além disso, os parceiros realizaram duas mesas-redondas para aumentar a
conscientização sobre o processo de due diligence da OCDE, compartilhar informações de
marcas globais sobre os motivadores dos requisitos de due diligence e ouvir os fabricantes
indianos de vestuário e têxteis falarem sobre os desafios que enfrentam ao realizar
processos de due diligence em suas redes de fornecimento:

Mesa redonda CII-OCDE em Nova Delhi, julho de 2018, com a C&A e marcas globais de1.
vestuário, bem como 40 representantes de empresas têxteis indianas.
Mesa redonda CII-OCDE do sul da Índia em Coimbatore, Tamil Nadu, em dezembro de2.
2018, com a C&A e marcas globais de vestuário, bem como 40 fabricantes do sul da Índia,
incluindo representantes do setor de fiações do sul da Índia.

Esse trabalho continuará em 2019 com atividades adicionais da plataforma, começando
com a avaliação inicial da OCDE, que estabelecerá um entendimento comum dos
principais riscos de due diligence na rede de fornecimento indiana de vestuário e têxtil.

Respondendo à crise global dos refugiados

A Europa vivenciou um dos mais importantes fluxos de migrantes e refugiados de sua
história. A guerra civil e o terror no Oriente Médio e na África levaram à migração de



pessoas em busca de uma vida melhor, arriscando suas vidas ao longo do caminho. Os
fatores que forçam as pessoas a embarcarem nessa jornada perigosa incluíram os
conflitos nas Américas Central e do Sul, na Síria, no Afeganistão, em Myanmar e no Sudão
do Sul. De acordo com o ACNUR, a maioria - cerca de 57% - de um total de 68,5 milhões
de refugiados em todo o mundo havia migrado apenas daqueles três países [FONTE:
 ACNUR e Relatório sobre Tendências Globais de 2017, do ACNUR].  

Participamos de um workshop convocado pelo Centro para o Desenvolvimento Global e
pela Tent Partnership for Refugees, juntamente com ONGs, empresas e líderes e
especialistas multilaterais. O objetivo era analisar as barreiras que impedem os refugiados
de encontrar empregos e desenvolver um plano para facilitar um maior engajamento das
empresas no diálogo político que aumenta o acesso dos refugiados ao mercado de
trabalho formal. Proporcionar maior acesso ao mercado de trabalho formal traria
benefícios significativos para refugiados, anfitriões e empresas. Continuamos nosso
envolvimento com o Centro para o Desenvolvimento Global, entre outros parceiros
estratégicos, para dar maior impacto ao nosso apoio aos refugiados.

Apoiando trabalhadores migrantes e refugiados

Atualizamos nossa diretriz sobre trabalho migrante com base nas recomendações das
Iniciativas Conjuntas de Comércio Ético (ETI). Acreditamos que proteger os direitos
trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os
trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, é importante para salvaguardar sua
dignidade e seus direitos. Reconhecemos que monitorar e melhorar as práticas de
emprego e as condições de trabalho dos trabalhadores migrantes pode ser um desafio. A
diretriz atualizada da C&A delineia a responsabilidade de nossos fornecedores e suas
unidades de produção para atender aos princípios fundamentais para o emprego de
trabalhadores migrantes, conforme descrito nas Convenções da OIT e em conformidade
com as leis trabalhistas locais e o nosso Código de Conduta.

Em geral, nossa abordagem à crise dos refugiados é exemplificada por como temos
apoiado os refugiados sírios na Turquia. A Turquia abriga cerca de 3,6 milhões de
refugiados da Síria [FONTE: World Vision]. Os trabalhadores do país frequentemente são
alvo de baixos salários, fraca aplicação de normas trabalhistas, acordos de trabalho
informais e não regulamentados, violência de gênero e desafios ao direito à liberdade de
associação, dificultando as condições de trabalho. Tudo isso é agravado pela crise dos
refugiados sírios.

Nossas equipes de campo têm participado ativamente de iniciativas importantes para
fornecer melhores soluções e garantias para a força de trabalho composta por refugiados
sírios na indústria de vestuário, juntamente com as Iniciativas Conjuntas de Comércio
Ético (ETI) e a Associação do Trabalho Justo (FLA).

A proteção desses trabalhadores vulneráveis e seu direito ao trabalho é primordial. A C&A
foi uma das primeiras marcas a solicitar ao governo da Turquia um processo para
conceder aos refugiados uma autorização legal para trabalhar, que foi finalmente
promulgada em janeiro de 2016. Além disso, criamos um livreto em parceria com a FLA,
que ajuda os refugiados a entenderem como se candidatar a um emprego na Turquia e o
que esperar em termos de direitos dos trabalhadores e como defendê-los.

Apesar de não termos observado refugiados ilegais em nossa rede de fornecimento turca,
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continuamos efetuando nosso protocolo de auditoria sem aviso prévio em todas as
unidades de produção, a fim de garantir que nenhum trabalhador sofra abusos. Em 2019 e
além, continuaremos apoiando os refugiados sírios na Turquia, participando de iniciativas
para ajudar no recrutamento, aumentar a conscientização e apoiar a integração social.

Além disso, a C&A continua profundamente preocupada com a perseguição contra o povo
rohingya em Myanmar e condenamos veementemente as violações dos direitos humanos
que foram denunciadas. Desde 2017, mais de 900 mil rohingya fugiram de Myanmar pela
fronteira com Bangladesh, em uma trágica crise de refugiados. Segundo a UNICEF, mais
da metade dos refugiados são crianças e altamente vulneráveis. A C&A e a C&A
Foundation continuam trabalhando juntas para apoiar a proteção dessas pessoas
vulneráveis.

Leia mais sobre nosso apoio aos refugiados de Myanmar

Estudo de caso
Trabalhando em parceria para garantir direitos
trabalhistas
Imigrantes da Angola, Bolívia, Haiti e Venezuela frequentemente chegam ao Brasil
esperando encontrar emprego e uma vida melhor, mas não conhecem seus direitos
trabalhistas. A C&A Brasil e o Instituto C&A, como a C&A Foundation é conhecida no país,
desempenham um papel importante para garantir que esses trabalhadores conheçam
seus direitos e os ajudam a defendê-los quando necessário.

Por meio do apoio que o Instituto C&A concedeu à Missão Paz como parte do programa de
combate ao trabalho escravo, a Missão Paz ajudou 703 imigrantes da rede de
fornecimento da indústria da moda. Além disso, 831 imigrantes da indústria da moda
participaram de reuniões sobre direitos e empoderamento. É importante ressaltar que
nove pessoas resgatadas do trabalho escravo foram amparadas pela organização. A
Missão Paz também colaborou em 16 artigos da imprensa nacional sobre o trabalho
escravo imigrante, para aumentar a conscientização sobre o tema.

Meio ambiente limpo
Melhorando nosso programa de Gestão
Sustentável de Substâncias Químicas
Quando se trata de gestão sustentável de substâncias químicas, aplicamos a abordagem
de 'fábrica limpa', incentivando a eliminação de substâncias químicas perigosas em toda a
produção para todas as marcas, e não apenas a produção da C&A. Desde que começamos
nosso programa Gestão de Substâncias Químicas (SCM), o expandimos para incluir
centenas de unidades de produção em nossa rede de fornecimento, desde fábricas de
tecidos até estamparias. Agora trabalhamos em conjunto para obter impactos positivos e

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/assistencia-a-desastres/


duradouros na identificação e adoção de produtos químicos mais seguros, melhorando os
sistemas de gestão de substâncias químicas no local e eliminando substâncias químicas
perigosas das águas residuais. Entre outras atividades, este trabalho inclui a comunicação
do nosso Padrão de Desempenho Mínimo e do Sistema de Classificação da SCM à nossa
rede de fornecimento e o aprimoramento regular da norma, como a inclusão de diretrizes
adicionais de águas residuais do Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos (ZDHC) e
requisitos legais de efluentes.

Promoção contínua de reduções significativas de água e carbono

A indústria de vestuário enfrenta desafios ambientais em todas as fases do ciclo de vida
de uma peça de roupa, desde a fazenda, passando pela produção de tecidos e peças, até
o transporte para nossas lojas. Nosso compromisso fundamental com a aquisição de
algodão mais sustentável resulta em economias significativas de carbono e água quando
comparado ao algodão convencional. Considerando que 71% do nosso algodão agora é
mais sustentável, o nosso papel de estimular a geração de menos impacto é significativo
na rede de fornecimento a montante.

Acreditamos que nossas áreas de foco devem basear-se em dados e análises
cientificamente sólidos. Em 2018, concluímos a quarta avaliação híbrida de ciclo de vida
(LCA) do princípio ao fim, específica da C&A, para entender melhor nossas pegadas de
carbono e hídrica e nossos impactos nas mudanças climáticas e no risco hídrico. Também
estamos trabalhando com afinco para construir e testar ferramentas de avaliação robustas
para produtos químicos e gestão ambiental que promovam mudanças consistentes rumo
ao Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos e à redução dos impactos ambientais
em toda a indústria. Finalmente, continuamos com nossos esforços para estabelecer
novas metas globais para redução do uso de água na produção de matérias-primas,
empenhados em reduzir a geração de resíduos e o uso de água em nossas próprias
operações, além de fornecer soluções de reciclagem para nossos clientes dentro das
próprias lojas.

Nossas ações em 2018



Lançamos um projeto de avaliação de produtos químicos com base em riscos nas
principais fábricas de tecidos e lavanderias e realizamos um projeto para entender a
proveniência dos produtos químicos.

Continuamos a implementar o Programa de Gestão Sustentável de Substâncias Químicas
(SCM) em todos os principais fornecedores de nível 1, 2 e 3, criando um progresso tangível
rumo ao nosso compromisso ZDHC.

Melhoramos nossa metodologia híbrida de Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) para entender
melhor nossas pegadas de carbono e de água, bem como o impacto dessas ações nessas
áreas.

Começamos o desenvolvimento de metas climáticas baseadas na ciência.

Nosso desempenho em 2018

Avançando a Gestão Sustentável de Substâncias Químicas (SCM)  

Em 2016, começamos com 50 tecelagens no nosso programa de SCM e hoje temos mais
de 300 unidades de produção cobertas globalmente no âmbito do programa de SCM. Isso
inclui todas as principais tecelagens, lavanderias, estamparias e configurações verticais.
Nos próximos anos, o nosso foco em expandir a cobertura mudará para o estímulo à
criação de impacto em conjunto com nossos parceiros do setor em três áreas principais:

Gestão de insumos - identificar produtos químicos mais seguros, estimular sua adoção e1.
eliminar o uso de produtos químicos perigosos.
Gestão de processos - avaliar e verificar os sistemas e o desempenho da gestão de2.
produtos químicos no local.
Gestão de saída - validar a eliminação de produtos químicos perigosos das águas residuais3.
e divulgar publicamente o nosso desempenho.

Em 2017, comunicamos globalmente o nosso Padrão Mínimo de Desempenho e o Sistema
de Classificação do programa de SCM à nossa rede de fornecimento para garantir que as
nossas expectativas quanto ao desempenho da gestão de substâncias químicas sejam
claramente entendidas. Nesse mesmo ano, também identificamos a qualidade de descarte
de águas residuais para parâmetros convencionais como uma preocupação contínua para
nossa rede de fornecimento. Em 2018, para aumentar a ênfase e a prioridade desta
questão, a C&A aprimorou ainda mais o Padrão Mínimo de Desempenho, adicionando o
requisito para atender ao Nível de Base estabelecido nas Diretrizes de Águas Residuais do



ZDHC. Ainda durante o ano, atualizamos a exigência do fornecedor em atender aos
requisitos legais de descarte de efluentes para um item de tolerância zero na Auditoria de
SSC.

O Padrão e suas respectivas exigências de desempenho são atualizados anualmente, na
medida em que trabalhamos rumo ao ZDHC.

Auditorias de substâncias químicas e projeto-piloto Higg 3.0 

Apoiamos ativamente a convergência da Auditoria de Gestão de Substâncias Químicas do
ZDHC e do Índice Higg da Sustainable Apparel Coalition para criar o Facility Environment
Module (FEM) do Índice Higg 3.0. Isso está em linha com nosso compromisso de utilizar
ferramentas e padrões do setor para garantir a redução de custos e complexidade em
toda a rede de fornecimento.

Estimulando a adoção de uma química mais segura

O ponto de partida para uma química mais segura é a transparência. Em 2018, a C&A
lançou ferramentas para aumentar a transparência dos produtos químicos utilizados em
nossa rede de fornecimento, permitindo-nos determinar quais produtos químicos estão
sendo usados, quem os está fornecendo e em quais quantidades. Conhecida como
CleanChain, esta ferramenta fornece informações que prometem impulsionar a adoção de
uma química mais segura.

A colaboração com outras partes no setor é fundamental para nosso progresso
compartilhado. Para tanto, temos trabalhado com outras marcas e stakeholders em um
projeto de triagem de produtos químicos que utiliza uma abordagem baseada em riscos
para identificar e substituir as melhores alternativas do mercado. Também temos
colaborado no desenvolvimento do ZDHC Gateway, uma plataforma financiada pela C&A
Foundation que atua como um banco de dados global de química verde e resultados de
testes de águas residuais.

Pegada de carbono e hídrica

Concluímos nossa quarta avaliação híbrida de ciclo de vida (LCA) em 2018, coletando
dados sobre nossas pegadas de carbono e hídrica, do princípio ao fim. Reduzimos nossa
pegada de carbono global em 12% em relação a 2016, impulsionados por uma redução
nos materiais que utilizamos (apesar de termos vendido mais itens em 2018) e pelo
fornecimento de materiais mais sustentáveis.

Nossa pegada hídrica em 2018 aumentou 22% em relação a 2017. Isso inclui um aumento
de 22% no consumo de água azul, um aumento de 23% no consumo de água verde e um
aumento de 22% no consumo de água cinza. Isto é devido a uma variedade de fatores,
mais notavelmente um aumento de 12% no uso de matérias-primas. No entanto,
obtivemos uma redução absoluta de 8% - ou cerca de 28 milhões de metros cúbicos (m3)
de água - no nosso consumo de água azul na extração de matéria-prima em comparação
com 2016.

Para reduzir ainda mais, em 2017 nos comprometemos com novas metas globais de 2025
para reduzir a água na produção de nossas matérias-primas em 30% (em comparação
com 2016) e reduzir em mais 10% (em relação a 2012) a água que usamos em lojas,
centros de distribuição e escritórios. Em 2018, avançamos em direção a esses



compromissos. Por exemplo, economizamos 1 bilhão de metros cúbicos (m3) de água - o
equivalente a 400.000 piscinas olímpicas –, através da agricultura e da produção de
vestuário mais sustentáveis em nossa rede de fornecimento. No entanto, no momento da
publicação deste relatório, ainda estamos analisando os dados da C&A Europa, nossa
maior região. Os resultados serão atualizados assim que o progresso for analisado.

Rumo ao desperdício zero

Em 2017, a C&A comprometeu-se a enviar nenhum resíduo das nossas lojas, centros de
distribuição e escritórios para aterros até 2025. Com produtos como a nossa coleção com
a certificação Cradle to CradleTM nível Gold desenvolvida em 2017 e expandida em 2018,
também estamos um passo mais próximos de atingir nossa meta de moda
circular. Reconhecemos que o desperdício zero é uma aspiração ambiciosa e difícil. Ao
mesmo tempo, estamos comprometidos em construir a base para minimizar a produção
de resíduos - e ajudar nossos clientes a fazer o mesmo - para que possamos finalmente
atingir nossa meta.

Com quem estamos trabalhando

Zero Discharge of Hazardous Chemicals, Sustainable Apparel Coalition, C&A Foundation,
World Resources Institute, Aligned Incentives, IPE, Greenpeace, China National Textile and
Apparel Council (CNTAC), Fashion for Good, Solidaridad, Partnership for Sustainable
Textiles, Dutch Covenant for Sustainable Apparel and Textile

 

Produtos Químicos
Avançando em direção ao descarte zero de
produtos químicos perigosos
Os produtos químicos estão por toda a parte em nossa vida diária. Não é de surpreender
que eles também estejam presentes na fabricação e lavagem de roupas - desde ajudar no
cultivo de matérias-primas como algodão até processos como tingimento ou como
ingredientes-chave nos produtos de lavanderia utilizados por nossos clientes. Na C&A,
queremos garantir que as substâncias químicas utilizadas na fabricação de produtos C&A
sejam seguras para as pessoas e para o planeta. Aplicamos a abordagem de 'fábrica
limpa', incentivando a eliminação de substâncias químicas perigosas em toda a produção
para todas as marcas, não apenas a produção da C&A. Para conseguir isso, a C&A é
membro fundador do ZDHC, uma coalizão de 22 marcas e varejistas globais com o
compromisso compartilhado de não descartar produtos químicos perigosos em suas redes
de fornecimento.

http://www.roadmaptozero.com/
http://apparelcoalition.org/
http://www.candafoundation.org
http://www.wri.org/
https://www.alignedincentives.com/
http://wwwen.ipe.org.cn/index.html
https://www.greenpeace.org.uk/
http://english.ctei.cn/
http://english.ctei.cn/
https://fashionforgood.com/
https://www.solidaridadnetwork.org/
https://www.textilbuendnis.com/en/
https://www.textilbuendnis.com/en/
https://www.ser.nl/en/publications/publications/2016/agreement-sustainable-garment-textile.aspx


A cada ano demonstramos nosso compromisso público com as comunidades onde nossas
roupas são produzidas – e com o Greenpeace – reportando em detalhes nosso progresso
neste relatório detalhado. Além de uma explicação completa de nossa abordagem à
gestão de substâncias químicas e do progresso que fazemos, também apresentamos os
desafios que enfrentamos. Os dados de desempenho anual também estão disponíveis nas
auditorias de produtos químicos e de testes periódicos de água residual que realizamos
como parte de nosso Programa de Gestão Sustentável de Substâncias Químicas (SCM).

Leia nosso compromisso público com o ZDHC

Nossa abordagem ao controle de produtos químicos perigosos

Nossa abordagem à Gestão Sustentável de Substâncias Químicas

A abordagem holística da C&A à gestão de substâncias químicas gira em torno de três
áreas: gestão de insumos, de processo e de saída.

Nossa abordagem holística para a gestão de substâncias químicas

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/


Reconhecemos que nossa visão de uma rede de fornecimento com descarte zero de
produtos químicos perigosos não pode ser alcançada isoladamente. Somente com os
esforços da indústria, incluindo marcas, ONGs, acadêmicos, fornecedores de produtos
químicos e fabricantes, podemos promover mudanças permanentes. Dentro de cada uma
das três áreas acima, a C&A concentrou-se no desenvolvimento de padrões, ferramentas e
metodologias da indústria, como nossos esforços no desenvolvimento do Higg 3.0 Facility
Environmental Module (FEM) - da Sustainable Apparel Coalition - e do ZDHC Gateway.

Também criamos um Padrão Mínimo de Desempenho como uma ferramenta para
comunicar nossas expectativas em relação à gestão de substâncias químicas à nossa rede
de fornecimento. Todas as nossas instalações no âmbito do programa de SCM recebem
uma classificação que as incentiva a atender ou fazer correções para garantir que as
expectativas sejam atendidas. O Padrão é atualizado anualmente para impulsionar a
melhoria contínua em direção ao ZDHC. E, desde 2015, todas as nossas instalações foram
exigidas a divulgar seus relatórios de teste de águas residuais no site do Institute of
Environmental Affairs (IPE), bem como no Portal ZDHC desde o seu início.

A C&A se envolve com stakeholders do setor, como o Institute of Environmental Affairs
(IPE). Como parte desse compromisso, a C&A faz uma triagem regular de nossa rede de
fornecimento em busca de violações ambientais listadas no site do IPE e trabalha em
conjunto para incentivar a correção em toda a nossa rede de fornecimento na China. Essa
triagem se estende além dos fornecedores diretos da C&A para também cobrir
fornecedores nas etapas iniciais e finais, como formuladores de produtos químicos,
operadores de descarte de resíduos e estações externas de tratamento de efluentes.
Como parte desses esforços, a C&A adotou a ferramenta IPE Blue EcoChain, que fornece
notificações automáticas para a C&A caso uma violação ambiental seja detectada na rede
de fornecimento. Isso permite que a C&A forneça uma resposta imediata e trabalhe
rapidamente com a instalação para remediar o problema.

Gestão de insumos

A gestão de insumos é a base do programa de SCM. O objetivo da gestão de insumos é
simples: os fornecedores da C&A devem adquirir produtos químicos que atendam aos
requisitos do ZDHC. Na prática, isso significa triagem e teste de produtos químicos em
relação às exigências da Lista de Substâncias Restritas na Produção (MRSL) do ZDHC e
registro dos resultados no ZDHC Gateway. O Gateway atua como um banco de dados

http://wwwen.ipe.org.cn/index.html
http://wwwen.ipe.org.cn/index.html


global para uma química mais segura para os fornecedores da C&A e para o setor como
um todo.

Para apoiar a identificação de uma química mais segura, em conjunto com várias outras
marcas, a C&A implementou um Programa de Triagem Química baseado em riscos para
identificar os melhores produtos químicos e as melhores alternativas. Junto com o ZDHC
Gateway, entregamos aos nossos fornecedores informações sobre produtos químicos mais
seguros para que eles possam tomar decisões informadas ao adquirir produtos químicos.

Também estamos trabalhando globalmente para engajar os principais fornecedores e
fabricantes de produtos químicos e aumentar a sua conscientização sobre o ZDHC e suas
exigências, com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre química mais segura e
impulsionar a pesquisa e a inovação para encontrar alternativas adequadas.

Nossa abordagem à gestão de insumos químicos

Gestão de processos

A gestão de processos é essencial para garantir que cada um de nossos parceiros da rede



de fornecimento tenha o pessoal, os sistemas de gestão, as ferramentas e o conhecimento
necessários para atender às exigências do ZDHC. Para isso, desenvolvemos a Auditoria de
SCM – uma abordagem que utilizamos de 2015 a 2018 e na qual enviamos especialistas
técnicos para cada uma de nossas unidades de processos molhados para avaliar seu atual
nível de desempenho e criar um plano de ação conjunto para estimular a melhoria
contínua. A partir de 2019, nossa abordagem de auditoria será substituída pelo Índice Higg
3.0 FEM.

Gestão de saída

A C&A está comprometida em divulgar publicamente seu progresso rumo ao ZDHC.
Realizamos testes regulares de águas residuais em nossas unidades de produção em
relação às Diretrizes de Águas Residuais do ZDHC para validar a eliminação de produtos
químicos perigosos. Ao testar água residual não tratada para os produtos químicos
listados na MRSL do ZDHC, validamos a eliminação de produtos químicos perigosos em
instalações individuais. Se uma detecção for encontrada, um plano de eliminação é criado
com a instalação para substituir o produto químico por uma alternativa sustentável dentro
do prazo mais curto possível.

Além disso, todos os fornecedores da C&A divulgam publicamente os resultados de seus
testes de águas residuais no site do Institute of Environmental Affairs (IPE), bem como no
ZDHC Gateway. Isso garante que todos os stakeholders relevantes tenham acesso ao
progresso que obtemos a cada ano.

Capacitação

Treinamos nossos fornecedores para entender por que a gestão de produtos químicos é
importante e o que ela envolve, e a desenvolver a infraestrutura de que eles precisam
para reduzir esse impacto. Essa capacitação abrange muitas áreas distintas, mas inclui
treinamento sobre quais produtos químicos utilizar, como selecionar as melhores
alternativas e como administrar produtos químicos em suas operações de forma segura.

Especialistas em campo realizam visitas frequentes para fornecer qualquer apoio
necessário e avaliar o progresso e os cronogramas das correções como parte de nosso
processo de plano de ação corretiva (CAP). A C&A também realiza reuniões regulares em
nossos escritórios locais, em nível operacional para discutir problemas comuns na rede de
fornecimento e desenvolver soluções, e também em nível da alta administração e do
proprietário para aumentar a conscientização sobre as nossas exigências.

Trabalho em conjunto rumo ao descarte zero de produtos
químicos perigosos

O programa de SCM foi fundamentado na colaboração. Desde o início, percebemos que
nenhuma marca pode atingir o descarte zero de produtos químicos perigosos
isoladamente. Para conseguir isso, a C&A é membro fundador da Zero Discharge of
Hazardous Chemicals (ZDHC) Foundation, criada em 2012 com o objetivo de eliminar o
uso de produtos químicos prioritários por meio das seguintes medidas:

Desenvolver e atualizar a Lista de Substâncias Restritas na Produção (MRSL) e
acompanhar a orientação referente à conformidade.

http://wwwen.ipe.org.cn/index.html


Identificar alternativas mais seguras para produtos químicos que forem incluídos como
substâncias restritas na produção (MRS).
Desenvolver um sólido processo de avaliação de produtos químicos.
Monitorar a qualidade da água residual proveniente das unidades de produção e reportar
publicamente os resultados.
Trabalhar pela total transparência do descarte de produtos químicos em nossa rede de
fornecimento.
Empoderar nossos fornecedores, por meio de capacitação e treinamento, para que
abracem a meta de zerar o descarte de produtos químicos perigosos.

Ao utilizar nossa escala e porte globais para entregar resultados nessas seis áreas, nossa
empresa está indo além da conformidade. Em última análise, estamos procurando
normalizar as boas práticas nas fábricas dos fornecedores da C&A e no restante do setor.

A C&A mantém contato com os stakeholders do setor, como o Institute of Public and
Environmental Affairs (IPE). Como parte desse compromisso, a C&A examina regularmente
a nossa rede de fornecimento em busca de violações ambientais listadas no site do IPE e
trabalha em conjunto para incentivar correções em toda a nossa rede de fornecimento na
China.

Trabalho com a C&A Foundation para incentivar melhorias

A C&A Foundation reúne marcas, iniciativas e pessoas que, coletivamente, têm o poder de
criar uma indústria de moda justa e sustentável. Uma área central do instituto é a moda
circular, incluindo produtos químicos. A C&A Foundation trabalha intensamente com o
ZDHC para acelerar, dimensionar e impulsionar ainda mais o impacto da eliminação do
uso de produtos químicos perigosos em redes de fornecimento globais de vestuário e
calçados.

A C&A Foundation possui diversas áreas de atuação ativas no ZDHC:

Plano de crescimento estratégico de cinco anos. Este plano permite que o ZDHC
priorize ações e documente marcos importantes, apoiando sua visão de 'ampla
implementação de química sustentável e melhores práticas nas indústrias têxtil, de couro
e de calçados para proteger os consumidores, trabalhadores e o meio ambiente’. A C&A
Foundation também forneceu um subsídio para acelerar a implementação do plano. Isso
inclui demonstrar o papel capacitador da química, fortalecer a capacidade organizacional
do ZDHC, aprofundar o apoio em regiões/países-alvo e promover a melhoria contínua do
setor.

Outros subsídios apoiam o desenvolvimento e a aplicação de duas ferramentas
importantes que foram adotadas pela C&A para nossa rede de fornecimento:

ZDHC Gateway – Módulo de Águas Residuais. Uma das barreiras para uma melhor gestão
de substâncias químicas é a falta de dados para informar e incentivar a melhoria das
águas residuais. O Módulo de Águas Residuais é uma plataforma de divulgação de
informações sobre descarte de águas residuais que ajuda as fábricas a divulgar
informações precisas e oportunas, permite que as marcas monitorem o progresso em toda
a rede de fornecimento e demonstra a responsabilidade dos stakeholders do setor.
Ferramenta ZDHC InCheck. Os fornecedores nem sempre sabem como ter acesso a
produtos químicos alternativos para seus processos de produção. Essa ferramenta permite



que os fabricantes criem e atualizem um inventário de produtos químicos, concluam uma
autoavaliação e obtenham produtos químicos melhores.

Leia mais sobre o apoio da C&A Foundation ao ZDHC

 

Nosso desempenho em 2018

Em 2018, nossa abordagem de gestão de insumos amadureceu para incluir maior foco no
mapeamento e transparência em relação aos produtos químicos utilizados em nossa rede
de fornecimento. Isso incluiu trabalhar de perto com o ZDHC para preencher os dados do
Gateway, e, com nossos fornecedores, transferir e registrar seus produtos químicos no
Gateway. Quando substâncias químicas perigosas são descobertas por meio deste
processo, auxiliamos nossos fornecedores a substituí-las por produtos químicos mais
seguros, sempre que possível, usando a Screen Chemistry baseada em riscos para avaliar
produtos químicos.

Juntos, esses são os componentes centrais do Programa de SCM da C&A, que cobre 92%
do nosso volume de negócios global - um aumento de 11% em relação a 2017 - desde
nossas unidades de processamento úmido no nível 1 e nível 2 até todas as tecelagens
nomeadas. Nosso padrão de desempenho mínimo do SCM, lançado no final de 2017, é um
mecanismo de pontuação holístico que agrega de forma transparente o desempenho das
instalações em relação aos três pilares do programa: Insumos, Processos e Saída. O
padrão também cobre correções, para garantir que as instalações trabalhem
continuamente para melhorar seu desempenho. Os requisitos são categorizados em três
grupos: Tolerância Zero, Crítico e Principal, e cada instalação é pontuada com base no
número de requisitos atendidos.

Em 2017, determinamos que 71% de nossa rede de fornecimento não estava atendendo
ao nosso Padrão de Desempenho Mínimo, então, em 2018, concentramo-nos em criar
impacto. Isso envolveu esforços especiais para construir conhecimento, fortalecer as
habilidades e promover correções na rede de fornecimento. Em 2018, o número de
instalações que não atendiam ao nosso padrão de desempenho mínimo foi reduzido em
56%. As instalações que não atendiam aos nossos requisitos, 15% do total, foram
principalmente novas instalações adicionadas ao Programa de SCM em 2018 e que
estavam realizando sua primeira auditoria e teste de águas residuais.

Entre 2017 e 2018, nós corrigimos:

https://www.candafoundation.org/grants/what?org=zdhc+foundation


478 questões críticas
663 questões principais

Isso foi conseguido por meio da realização de:

379 auditorias de gestão de substâncias químicas
478 Testes de águas residuais para identificar produtos químicos perigosos em nossa rede
de fornecimento
379 Planos de ação corretiva criados para atender às exigências do programa de SCM; 16
seminários de dois dias sobre gestão de substâncias químicas e águas residuais, treinando
mais de 400 operários

2017 representou o primeiro ano em que nossas instalações receberam uma pontuação
de desempenho de SCM com base em um padrão, e verificamos que 29% das instalações
já atendiam aos nossos requisitos, sendo que as instalações restantes receberam um
prazo claro para melhorar seu desempenho, a fim de garantir que pudessem continuar
trabalhando com a C&A. Em 2017, determinamos que era necessário um trabalho
significativo para apoiar nossa rede de fornecimento no atendimento aos requisitos da
C&A em gestão química e ambiental.

Portanto, nosso foco em 2018 foi o aprimoramento de nossos programas de suporte
internos e externos. Como resultado, 85% das instalações atenderam às nossas
necessidades até o final do ano. O Padrão de Desempenho Mínimo de SCM torna-se mais
rigoroso a cada ano, de modo que as instalações continuarão a ser responsáveis por
quaisquer novos requisitos, bem como qualquer correção necessária com relação aos
padrões de 2017 e 2018.

Conforme continuamos a emitir uma Classificação de SCM para comunicação interna e às
nossas instalações seu status de desempenho de alto nível, sentimos que é mais tangível
comunicar o número de não conformidades corrigidas.

Número médio de não conformidades Críticas e Principais para instalações em
2017 e 2018, após 12 meses de correção



Número total de não conformidades Críticas e Principais em 2017 e após 12
meses de correção

Os resultados acima mostram que o programa de correção de SCM está funcionando, com
esforços adicionais ainda necessários para aumentar o nível de desempenho de acordo
com as expectativas da C&A. À medida que o padrão de desempenho mínimo aumenta a
cada ano, a C&A impulsiona a melhoria contínua. Desde a atualização de nossos padrões
em 2018, o programa de SCM identificou 65 problemas críticos e 158 problemas principais
em toda a rede de fornecimento, e os fornecedores agora recebem suporte de 12 meses
para correção. Essas questões recém-identificadas não estão incluídas na análise acima,
para que possamos mostrar com mais clareza a eficácia do programa de correção de SCM,
fornecendo uma comparação ano a ano.

Gestão de insumos

Fizemos progresso significativo em 2018 para entender melhor os desafios da gestão de
insumos, bem como para avançar as soluções do setor.

Durante 2017, a C&A conduziu um projeto-piloto usando a CleanChain, uma ferramenta de
gerenciamento de inventário químico, para entender melhor quais produtos químicos os
nossos fornecedores compram e de onde vêm e, ao mapear para o ZDHC Gateway,
identificar sua conformidade com a MRSL. Em 2018, a CleanChain foi lançada nas
instalações em todo o mundo, o que constitui uma longa e complexa rede de fornecimento



de produtos químicos.

O processo CleanChain produz a ferramenta ZDHC InCheck, que testamos em nossa rede
de fornecimento ao longo de 2018. Essa ferramenta padronizará a abordagem do setor
para monitorar a química de insumos. Ao coletar a lista de inventário de produtos
químicos de uma instalação e compará-la com produtos químicos mais seguros listados no
ZDHC Gateway, a ferramenta identifica o nível de conformidade da instalação com a
MRSL. Cada instalação do projeto-piloto recebeu um relatório do InCheck, que usamos
para identificar e gerenciar o progresso em direção à eliminação de produtos químicos
perigosos.

É vital que a indústria tenha uma fonte de informação para a química em conformidade.
Para resolver isso, em 2017, a ZDHC lançou o Gateway, um banco de dados global de
produtos químicos mais seguros que permite aos fabricantes de produtos químicos
compartilhar com segurança informações sobre produtos químicos com marcas e
fornecedores de tecidos, calçados e couro, de acordo com os padrões do ZDHC. O ZDHC
reúne um banco de dados global de química em conformidade, reconhecendo as
certificações existentes e agora inclui mais de 20 dessas certificações.

Ao final de 2018, 130 instalações já haviam adotado a CleanChain. Essas instalações
compraram de 1.122 fabricantes de produtos químicos e adquiriram 7.777 produtos
químicos exclusivos. Usando uma combinação de dados do ZDHC Gateway e outros
portais públicos, a C&A identificou que 46% desses produtos químicos são compatíveis
com a MRSL. Nem todos esses produtos químicos restantes são necessariamente
incompatíveis, eles simplesmente ainda precisam ser certificados. Dos produtos químicos
utilizados por essas instalações, a cobertura do ZDHC Gateway foi de 11%. Isso demonstra
que a plataforma ainda está engatinhando e requer mais suporte do setor para alcançar
seu potencial.

Essa experiência evidencia a necessidade de alinhamento global na química de insumos
para engajar as longas e complexas redes de fornecimento de produtos químicos
utilizadas pela indústria têxtil e de vestuário. Para tanto, a C&A continua envolvida com
nossos principais fornecedores de produtos químicos, tanto internacionais quanto
domésticos, para apresentar os requisitos do ZDHC, com o objetivo de registrar seus
produtos químicos em conformidade no Gateway. Apesar dos contínuos desafios para o
Gateway, a C&A continua comprometida com a Plataforma como sua única fonte de
informações sobre produtos químicos mais seguros.

Gestão de processos

Nos últimos anos, contamos com um sistema abrangente de auditorias de SCM para
avaliar in loco o desempenho e o sistema de gestão de substâncias químicas de uma
instalação. Em dezembro de 2018, adotamos o módulo atualizado Higg Facility
Environmental Module (FEM) 3.0 da Sustainable Apparel Coalition, dando sequência ao
nosso projeto-piloto bem-sucedido em 41 instalações ao longo do ano.

Nosso sistema de auditoria interna foi desativado em março de 2019 em favor do padrão
industrial Higg 3.0 FEM, que une fabricantes, marcas e varejistas para medir os impactos
ambientais e fornece vários recursos de treinamento e melhoria. Esse módulo oferece
uma abordagem holística, que vai além de produtos químicos e efluentes - nossas
principais áreas de foco anteriores - para incluir sistemas de gestão ambiental, licenças,



água, ar, águas residuais, produtos químicos e resíduos.

As cinco principais não conformidades identificadas em 2018 foram:

Instalação não implementa um plano para o manuseio, uso, armazenamento e descarte1.
adequados de produtos químicos.
Instalação não gerencia adequadamente os resíduos perigosos (inclusive lodo).2.
A instalação não possui um sistema para garantir que as formulações químicas compradas3.
estejam em conformidade com a MRSL do ZDHC ou com padrão similar.
A instalação não mantém equipamentos de proteção individual (EPI), chuveiros de4.
emergência ou outras medidas de segurança apropriadas para os perigos químicos de
acordo com o MSDS.
Instalação não possui uma política de monitoramento e controle de substâncias proibidas5.
e restritas para todos os produtos químicos utilizados na instalação.

Uma vez identificadas todas as não conformidades, a equipe de SCM trabalha com a
instalação para implementar um plano de ação corretiva e fornecer suporte técnico
sempre que necessário. Até o momento, o Programa de SCM da C&A criou mais de 379
planos de ação corretiva que contribuem para a eliminação de produtos químicos
perigosos. Dado que muitas novas instalações foram adicionadas ao programa global de
SCM em 2018, as cinco principais não conformidades são semelhantes àquelas
identificadas em 2017. Os membros da equipe de SCM geralmente identificam os mesmos
desafios durante o primeiro ciclo de auditoria, uma vez que algumas dessas questões vão
além da conformidade legal e não estão necessariamente no escopo das auditorias de
conformidade típicas. 

Vencendo os desafios

Em 2017, a C&A identificou uma lacuna de conhecimento na rede de fornecimento
necessária para superar muitos dos problemas que identificamos através de nossas
auditorias. A maioria das fábricas, lavanderias e estamparias com quem trabalhamos tem
somente um entendimento básico dos problemas relativos aos produtos químicos, e não
dispõe de habilidades e informações para fazer as mudanças necessárias.

Para enfrentar esse desafio, em 2018, a C&A implementou uma série de treinamentos
globais com uma consultoria especializada em gestão química. Durante 2 dias, treinamos
mais de 400 operários na área de Gestão de Substâncias Químicas e Águas Residuais,
abordando questões sobre como gerenciar resíduos perigosos, manusear e descartar
produtos químicos adequadamente, realizar avaliações de riscos químicos e outras
importantes lacunas de conhecimento identificadas durante nossas auditorias.

Outro desafio são os recursos de terceiros. Embora alguns bons progressos estejam sendo
feitos - particularmente com o módulo Higg 3.0 – os recursos de terceiros com relação à
auditoria de produtos químicos e teste de águas residuais ainda precisam amadurecer.
Atualmente, os altos custos e a falta de recursos e colaboração estão retardando o tipo de
evolução de que precisamos para cumprir nossas metas como setor.

Gestão de saída

Em 2017, a C&A conduziu testes de águas residuais em 358 instalações em 16 países,
utilizando a metodologia listada nas Diretrizes de Águas Residuais do ZDHC. A C&A testa
amostras de águas residuais em três pontos: entrada de água, água residual não tratada e



água residual descartada. Desde 2018, todas as nossas instalações foram obrigadas a
divulgar seus relatórios de teste de águas residuais no site do IPE e no ZDHC Gateway.

Taxas de conformidade com a MRSL em águas residuais não tratadas por grupo
químico

Este gráfico reflete os últimos relatórios de teste de águas residuais de 358 instalações
em todo o mundo utilizando a abordagem de fábrica limpa, o que significa que os
resultados incluem toda a produção feita no local de todas as marcas. Os resultados
indicam uma tendência positiva na identificação, por parte das instalações, de produtos
químicos perigosos utilizados em suas instalações de produção e em sua consequente
eliminação. Dez dos 14 grupos químicos têm agora uma taxa de falha de 5% ou menos,
demonstrando que a maioria das instalações já eliminou esses produtos químicos. É de
grande preocupação o número de detecções de alquilfenol (AP) e etoxilados de alquilfenol
(APEOs) e ftalatos, uma tendência semelhante à de 2017, além de corantes dispersos e
Hidrocarbonetos Aromáticos (HPAs).

A C&A continuará a trabalhar com nossa rede de fornecimento e com a indústria química,
a fim de zerar a detecção de produtos químicos perigosos em águas residuais. Os avanços
da C&A na gestão de insumos químicos apoiarão esse trabalho, pois ela aborda o
problema diretamente na fonte e trabalha para garantir que as instalações saibam quais
produtos químicos estão em conformidade antes de serem comprados e usados.



Próximos passos

Em todo o setor, os fornecedores de peças de vestuário continuam enfrentando desafios
para substituir produtos por químicos mais seguros. Fatores como a disponibilidade
limitada de alternativas viáveis e econômicas, a necessidade de uma avaliação completa
dos produtos químicos considerados mais seguros, a falta de apoio dos governos e a
necessidade de maior transparência nas formulações químicas, apresentam dificuldades
para a rede de fornecimento. Na C&A, estamos usando uma variedade de abordagens -
incluindo treinamento, capacitação e mudanças de infraestrutura - para ajudar os
fornecedores a enfrentar esses desafios, ao mesmo tempo em que reconhecemos os
problemas mais amplos que se estendem além de seu controle.

Gestão de insumos

Olhando para 2019 e além, continuaremos aumentando a rastreabilidade em nossa rede
de fornecimento de produtos químicos. Usando o trabalho da ferramenta CleanChain, que
iniciamos no final de 2018, a C&A continuará mapeando nossa rede de fornecimento
química para entender melhor quais produtos químicos estão sendo usados, de onde eles
vêm e como são descartados. Isso incluirá o envolvimento focado com nossa rede de
fornecimento de produtos químicos à medida que trabalhamos para identificar e eliminar
produtos químicos perigosos e para certificar produtos químicos mais seguros para serem
utilizados na rede de fornecimento, via ZDHC. Esse é um longo processo que
provavelmente levará vários anos, mas estamos confiantes de que a ferramenta
CleanChain e o ZDHC Gateway desempenharão um papel fundamental.

Nossos esforços para aumentar a transparência em nossa rede de fornecimento de
produtos químicos nos permitem priorizar nossas colaborações para criar o maior impacto.
Em 2019 e além, continuaremos trabalhando com os principais fornecedores de produtos
químicos para impulsionar a adoção do ZDHC Gateway. A partir de 2019, também
continuaremos estabelecendo requisitos sobre o uso de produtos químicos registrados no
Gateway para nossa rede de fornecimento. Além disso, a Screen Chemistry, que utiliza
uma abordagem química baseada em riscos, continuará a desempenhar um papel
importante em nosso programa, pois é essencial para garantir que a saúde humana e os
impactos ambientais sejam totalmente avaliados antes da adoção de produtos químicos
alternativos. Isso é imperativo para evitar substituições lamentáveis.

Gestão de processos

A C&A continuará a gerar impactos positivos na gestão de processos. Muitas das



instalações auditadas pela primeira vez em 2017 receberam suporte técnico especializado
para remediar todos os principais problemas, e espera-se que continuem esse trabalho até
que os problemas sejam resolvidos. Em 2019, estamos evoluindo nossa abordagem
anterior e substituindo a SCM Audit interna pela ferramenta Higg FEM 3.0 da Sustainable
Apparel Coalition (SAC), um importante padrão do setor. Estamos entusiasmados por nos
unir ao crescente número de marcas e varejistas que buscam alinhar sua avaliação do
desempenho ambiental e químico em todo o setor. Usando a ferramenta Higg FEM 3.0,
podemos reduzir a auditoria em nossos fornecedores e contribuir para melhorar o
alinhamento entre as marcas, tornando mais eficiente para os fornecedores implementar
as mudanças necessárias para o benefício de vários clientes e do setor como um todo.

Anualmente, os fornecedores da C&A utilizarão a ferramenta FEM para realizar avaliações,
que serão então verificadas por avaliadores no local, aprovados pela SAC. A avaliação
comparativa por tipo de instalação permitirá que os gerentes das instalações comparem
seu desempenho com o de seus pares. Os módulos também darão aos fabricantes
orientação para melhorias e melhores práticas atuais, enquanto criam oportunidades de
conversação entre os parceiros da rede de fornecimento para que as empresas possam
ter um melhor desempenho coletivo.

Também em 2018, continuamos a implantar a Capacitação de SCM para garantir a
eliminação da lacuna de habilidade e conhecimento existente na rede de fornecimento
têxtil atualmente. Em 2019, as instalações continuarão a receber suporte especializado no
local por meio da equipe de SCM da C&A, localizada em todos os principais países
produtores.

Gestão de saída

Juntamente com um programa reforçado de gestão de insumos, o teste de águas residuais
continua a validar que a eliminação de produtos químicos perigosos foi alcançada em
instalações específicas, ou revela o seu progresso no sentido de alcançar o ZDHC. Com
muitas instalações tendo realizado seu primeiro teste de águas residuais em 2017, o foco
em 2018 esteve na análise da causa raiz - identificar a falha na detecção de produtos
químicos na sua fonte original e procurar alternativas. A C&A continua criando planos de
eliminação progressiva para cada instalação onde ocorra uma falha na detecção de
produtos químicos, ajudando-as a encontrar alternativas por meio do ZDHC Gateway. 

Da mesma forma, continuamos comprometidos com a divulgação pública dos resultados
dos testes de águas residuais com o uso do Módulo de Águas Residuais do ZDHC Gateway
e IPE. O Módulo de Águas Residuais Gateway, financiado pela C&A Foundation, serve como
um portal global para os resultados verificados de águas residuais testadas em relação às
Diretrizes de Águas Residuais do ZDHC. Ele oferece aos fornecedores (instalações fabris)
uma maneira fácil de divulgar dados seguros e verificados sobre lodo e águas residuais a
seus clientes (marcas/varejistas), reduz testes desnecessários e se concentra na melhoria
da qualidade do descarte.

Desenvolver produtos que permitam zerar o descarte de produtos químicos
perigosos

A nossa visão é que o setor global de vestuário se torne um sistema circular, no qual as
roupas sejam concebidas considerando seu próximo ciclo de uso. Nossas camisetas e
jeans com certificação Cradle to CradleTM nível Gold desempenham um papel fundamental



na certificação de produtos químicos seguros. Esses produtos são desenhados e
produzidos utilizando menos produtos químicos e produtos químicos mais seguros e
complementam a nossa abordagem geral para melhorar a gestão de substâncias
químicas, demonstrando que o descarte zero de produtos químicos perigosos é possível.
Nossa liderança em gestão sustentável de substâncias químicas envolve o trabalho com
fornecedores para reduzir todos os produtos químicos perigosos em suas fábricas, e não
apenas os produtos químicos utilizados na produção da C&A. Dessa e de outras formas,
estamos nos esforçando para criar uma mudança de paradigma não apenas em nossa
própria rede de fornecimento, mas em toda a indústria de vestuário.

Leia mais sobre nossos produtos com certificação Cradle to Cradle™

Mudanças Climáticas
Redução dos nossos impactos ao focar nas
áreas corretas
A área de mudanças climáticas é uma das mais importantes para a C&A se concentrar
porque ela ameaça as comunidades nas quais trabalhamos e a nossa capacidade de
acesso a matérias-primas no futuro, aumentando a frequência de eventos climáticos não
previsíveis ou extremos. Para sermos mais efetivos, devemos focar nossos esforços nas
áreas em que podemos fazer a maior parte das mudanças, com mais rapidez. Para
identificar essas oportunidades, avaliamos rotineiramente nossos impactos por meio do
processo de LCA em toda a cadeia de valor – desde a extração da matéria-prima até o fim
da vida útil.

Em 2018, comprometemo-nos com a iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (Science
Based Target initiative - SBTi) para reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa
(GHG) em conformidade com o Acordo de Paris. Isso incluiu o desenvolvimento e a
avaliação de vários cenários-alvo, um exercício detalhado que continuará em 2019. O
trabalho está sendo feito alinhado ao desenvolvimento de nossa próxima estratégia de
sustentabilidade.

 

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


Leia mais sobre as metas baseadas na ciência

 

Abordagem e metodologia

Trabalhando com os cientistas da Aligned Incentives, determinamos nossas emissões de
gases de efeito estufa (GHG) para o Escopo 1, 2 e 3. Para tanto, utilizamos uma
abordagem híbrida de LCA que segue o Protocolo GHG do World Resource Institute/World
Business Council for Sustainable Development referente à contabilidade, apresentação de
relatórios corporativos e cadeias de valor. Nosso modelo combina métodos de entrada-
saída e de processos de LCA, o que nos permite focar nas principais áreas de nossa cadeia
de valor.

Nossa estimativa de 2018 utiliza dados de mais de 523.000 embarques de nossos países
fornecedores para nossas lojas. Também avaliamos as emissões em 3.120 categorias
exclusivas de gastos não relacionados a produtos para avaliar os impactos à cadeia de
valor de produtos e serviços relacionados às nossas operações comerciais e
administrativas. Isso, combinado com dados de energia e combustível para cada uma de
nossas lojas, centros de distribuição e escritórios, nos forneceu um conjunto de dados
abrangente utilizado na análise, o que nos permitiu estabelecer uma sólida linha de base,
a partir da qual mediremos nossas reduções daqui para frente.

Melhorar nosso modelo para aprimorar nossa abordagem

Em 2017, atualizamos nossa estimativa para a fase de uso do consumidor, utilizando
dados de pesquisa de clientes, instruções de cuidados específicos de vestuário e dados de
durabilidade de vestuário da Sustainable Apparel Coalition. Em 2018, atualizamos as taxas
de resíduos em cada estágio do ciclo de vida, o que nos dá uma compreensão ainda mais
precisa dos insumos materiais e dos resíduos resultantes incorporados aos produtos
vendidos.  Todas as estimativas anteriores foram recalculadas para refletir essa melhoria
na metodologia.

Progredindo

Em 2018, as emissões de gases de efeito estufa (GHG) foram 12% menores do que no ano
base de 2016. Observamos um leve aumento nas emissões de GHG a partir de 2017
devido a aumentos nas vendas; no entanto, continuamos a demonstrar progresso por
meio da obtenção de matérias-primas mais sustentáveis, como algodão e viscose de
origem sustentável.

Emissões totais de gases de efeito estufa em 2018, por escopo

http://sciencebasedtargets.org/


Categoria de
Relatórios Grupo de Escopo Quantidade de

Impacto
% do
Total

Unidade de
Impacto

Escopo 1 Óleo combustível                    746 0.01% mtCO2e
Escopo 1 Gás natural              18.429 0.33% mtCO2e
Escopo 2 Energia comprada            107.392 3.05% mtCO2e
Escopo 2 Aquecimento comprado              10.141 0.18% mtCO2e
Escopo 2 Refrigeração comprada                 2.968 0.05% mtCO2e

Escopo 3 Bens e serviços
comprados        4.207.645 75.71% mtCO2e

Escopo 3 Atividades relacionadas a
combustível e energia              23.955 0.59% mtCO2e

Escopo 3 Transporte e distribuição
primários            485.567 8.74% mtCO2e

Escopo 3 Resíduos produzidos na
operação                    295 0.01% mtCO2e

Escopo 3 Viagens a negócios              14.402 0.26% mtCO2e
Escopo 3 Viagens de funcionários            109.970 1.98% mtCO2e
Escopo 3 Uso de produtos vendidos            474.802 8.54% mtCO2e

Escopo 3
Tratamento de fim de
vida de produtos
vendidos

             29.564 0.53% mtCO2e

 

Total de emissões de gases de efeito estufa, comparação ano a ano



Total de emissões de gases de efeito estufa em 2018 em nosso ciclo de vida

Total de emissões de gases de efeito estufa em nosso ciclo de vida, comparação
ano a ano

Unidade: mtCO~2~e

Fonte: Aligned Incentives, 2018



Redução do nosso impacto climático por meio de materiais mais sustentáveis

Aproximadamente 9% de nossas emissões de gases de efeito estufa vêm da agricultura, a
maioria proveniente da produção de algodão. Em 2018, 71% do algodão que compramos
era mais sustentável, ou seja, cultivado organicamente ou obtido como Better Cotton.
Estimamos que a compra mais sustentável de algodão em 2018 evitou aproximadamente
54.600 toneladas de emissões de GHG, ou uma redução de 10% nas emissões de GHG em
comparação com o algodão convencional.

Emissões de gases de efeito estufa da mistura de algodão da C&A, em
comparação com o algodão convencional



Em 2018, aproximadamente 9% das nossas emissões de gases de efeito estufa da
produção de matéria-prima foram de fibras de celulose artificiais. Temos a aspiração de
obter toda a nossa viscose livre de florestas nativas e ameaçadas e de fornecedores que
utilizem as melhores tecnologias disponíveis (BAT). Esse esforço já está contribuindo para
reduções de emissões perceptíveis. Estimamos que, ao obter uma viscose mais
sustentável, evitamos cerca de 62.000 toneladas de emissões de GHG, ou uma redução de
47% em comparação com a viscose convencional.

Emissões de gases de efeito estufa da mistura de viscose da C&A, em
comparação com a viscose convencional

Juntos, a combinação da obtenção de algodão e viscose mais sustentável nos permitiu
evitar mais de 116.000 toneladas de GHG.



Leia mais sobre nosso compromisso com a viscose mais sustentável

Redução do nosso impacto climático através de uma produção mais eficiente

O processamento de materiais, que é dominado pela produção têxtil, é a maior fonte de
emissões em nossa rede de fornecimento, representando 45% do total de emissões. Nosso
programa de SCM foca nesses impactos, nos quais nos concentraremos ainda em 2019
para fortalecer nossa abordagem e incentivar reduções ao longo do tempo.

Redução do nosso impacto climático nas nossas operações de varejo

Nossas emissões de gases de efeito estufa de Escopo 1 e 2 representam cerca de 3% de
nossas emissões totais de GHG. Temos uma meta para 2020 de reduzir a intensidade das
emissões em 20% em relação a 2012.

A fim de calcular a intensidade de nossas emissões, nós utilizamos a Área Bruta Locável
(GLA) ou o total de metros quadrados (m2) que podem ser alugados para nossas lojas,
escritórios e centros de distribuição. Em 2018, nossa intensidade de carbono diminuiu em
16% e nossa eficiência energética aumentou 20%, ambas em relação a 2012. As reduções
percebidas foram devido à melhorias no gerenciamento de energia, iluminação, além de
práticas em várias lojas de varejo em nossas quatro regiões.

No gráfico abaixo, nossa estimativa de emissões para energia comprada (eletricidade,
aquecimento urbano e refrigeração) é pautada em uma metodologia de Escopo 2, que é
baseada em mercado (market-based).

Emissões absolutas de CO2 e carbono das lojas, escritórios e centros de
distribuição

GLA: Área Bruta Locável

Uso pelo consumidor

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/fibras-de-celulose-sinteticas/


A utilização e descarte de roupas pelos nossos clientes representa 10% do total de nossa
pegada de carbono. Antes de 2017, nossas estimativas anteriores de impactos do uso pelo
consumidor foram baseadas em grandes suposições com altos níveis de incerteza.
Entretanto, em 2017, analisamos mais de perto os hábitos de nossos clientes para
melhorar nossa estimativa e entender as alavancas com as quais a C&A - e outras marcas
- podem reduzir os impactos do uso pelo consumidor. Utilizando dados preliminares
coletados de uma pesquisa com clientes, identificamos premissas anteriores que
superestimaram os impactos neste estágio do ciclo de vida e ficamos satisfeitos em saber
que uma parcela considerável de nossos clientes está atualmente consumindo moda de
forma mais sustentável. Especificamente, aprendemos que uma alta proporção (60 a 85%)
de nossos clientes colocam as roupas para secar no varal, e a maioria usa artigos como
calças, camisas e blusas várias vezes antes de lavá-los.

Ainda em 2017, realizamos uma análise de sensibilidade para medir o impacto do ciclo
médio de limpeza na pegada de carbono de nossas roupas. Descobrimos que a lavagem
de roupas representa aproximadamente 55% do impacto total de gases do efeito estufa, e
a secagem corresponde aos 45% restantes. Lavagem a 40°C é o fator dominante (52%)
dos impactos dos gases de efeito estufa na lavagem de roupas. Isso não foi uma surpresa,
já que muitas máquinas de lavar adotam 40°C como padrão.

Esses resultados mostram o poder de normalizar comportamentos sustentáveis. Usando
nossos dados, estimamos que o impacto total de gases de efeito estufa de nossas roupas
poderia ser reduzido em 45% se a secagem no varal fosse a norma para os 15-40% dos
clientes que secavam suas roupas na máquina. E se a lavagem padrão a 40°C passasse
para uma lavagem a 30°C, veríamos uma economia adicional de gases de efeito estufa de
aproximadamente 21%. Juntas, essas simples mudanças poderiam reduzir a pegada de
carbono de nossas roupas em um terço, ou mais de 300 megatoneladas.

Resultados de pesquisa com clientes: método de secagem por mercado e tipo de
roupa

Fonte: Aligned Incentives, 2017



Resultados de pesquisas com clientes: perfis de quantidade de uso por lavagem
por mercado e tipo de vestuário

Fonte: Aligned Incentives, 2017



Próximos passos
Em 2019, finalizaremos nossas metas baseadas na ciência, nas quais nos concentraremos
na redução das emissões de GHG nas áreas nas quais temos a maior alavancagem e o
maior impacto.

Água
A oportunidade de reduzir nosso impacto
Hoje, cerca de um bilhão de pessoas vivem em áreas onde o acesso à água doce é
escasso. Até 2025, dois terços da população mundial podem enfrentar uma dura batalha
para ter acesso à água doce suficiente para atender às suas necessidades. A indústria de
vestuário utiliza muita água em toda a sua rede de fornecimento, da irrigação de culturas
ao processamento molhado na fabricação, até chegar ao uso pelo cliente. Por exemplo,
uma simples camiseta de algodão exige o equivalente a três anos de água potável (2.700
litros) para a sua fabricação e uso [FONTE: WWF]. Em um mundo com cada vez menos
recursos naturais, devemos trabalhar juntos para reduzir esse nível de consumo
rapidamente. O nosso compromisso fundamental com a obtenção de um algodão mais
sustentável orienta a nossa abordagem à água, uma vez que um algodão mais sustentável
utiliza consideravelmente menos água do que o algodão convencional.

https://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt


Como definimos nossa pegada hídrica

A pegada hídrica é um indicador do uso de água doce que mapeia o uso direto e indireto
de água em qualquer tipo de atividade produtiva. Por exemplo, no cultivo de algodão para
produtos consumidos por um indivíduo ou grupo de indivíduos ou em atividades dentro de
uma área geográfica. Ela explica tanto o consumo como a poluição da água em cada fase
do processo produtivo e da cadeia de valor e inclui três componentes:

A pegada hídrica azul é a quantidade de água doce de superfície ou subterrânea utilizada
no cultivo de uma cultura ou na produção de bens ou serviços. É a quantidade de água
evaporada, incorporada no produto ou devolvida a um local diferente ou em um período
diferente de onde foi retirada.
A pegada hídrica verde é a precipitação total ou a umidade do solo utilizada no cultivo de
plantas. É relevante para produtos que incluem culturas agrícolas e madeira e outros
insumos florestais; refere-se à quantidade de água evapotranspirada por plantas ou
incorporada à colheita, ou ambas.
A pegada hídrica cinza é uma medida de poluição. É expressa como o volume de água
necessário para assimilar a carga poluente para, assim, atender às normas de qualidade
da água ambiente. O poluente que requer o maior volume de assimilação é reportado
como poluente crítico e é utilizado para calcular a pegada hídrica cinza. Se houver
descarte de água tanto de superfície como subterrânea, a pegada hídrica cinza para cada
descarte é calculada separadamente.

Como medimos nossa pegada hídrica

Assim como nos anos anteriores, utilizamos a LCA híbrida para avaliar a nossa pegada
hídrica em toda a nossa cadeia de valor. A análise demonstra que a maior fase de
consumo de água é a produção de matérias-primas (65%), seguida pelos bens têxteis
intermediários (29%). Juntos, eles compõem 94% da nossa pegada hídrica azul, cinza e
verde total combinadas.

Comparação ano a ano da pegada hídrica total



Fonte: Aligned Incentives, 2018

 

Nosso desempenho na redução da nossa pegada hídrica

Em 2018, observamos um aumento similar em relação a 2017 em nossa pegada hídrica
absoluta e em nossas emissões de GHG, impulsionadas principalmente pelo aumento das
vendas. Apesar desse aumento absoluto, nossa pegada hídrica de varejo estimada
diminuiu 9% desde 2012, e está a 1% de nossa meta para 2020 de redução de 10% na
intensidade de água.

Também obtivemos uma redução absoluta de 8% em nosso consumo de água azul na
extração de matéria-prima em comparação com 2016, ou cerca de 28 milhões de metros
cúbicos (m3).

O gráfico abaixo mostra uma comparação de nossa pegada hídrica entre 2016 e 2018.
Essa redução foi fortemente influenciada por uma redução nos materiais obtidos (o peso
do estoque diminuiu apesar do aumento nos itens vendidos) e pela compra de materiais
mais sustentáveis (por exemplo, algodão e viscose).

Pegada hídrica total de 2018 em todo o nosso ciclo de vida

Fonte: Aligned Incentives, 2018



Comparação ano a ano da pegada hídrica total em todo o nosso ciclo de vida

Redução da nossa pegada hídrica por meio de algodão mais sustentável

O nosso compromisso fundamental de adquirir algodão mais sustentável, incluindo
algodão orgânico e Better Cotton, resultou em reduções significativas no nosso consumo
de água.

A compra de algodão mais sustentável resultou na redução de nossa pegada hídrica em
37% quando comparado ao algodão convencional, ou 1 bilhão de m3.

Pegada hídrica azul da mistura de algodão da C&A, comparado ao algodão
convencional



Pegada hídrica verde da mistura de algodão da C&A, comparado ao algodão
convencional

Pegada hídrica cinza da mistura de algodão da C&A, comparado ao algodão
convencional



Redução da pegada hídrica por meio de uma produção mais eficiente

29% da nossa pegada hídrica é proveniente da produção têxtil, principalmente durante o
tingimento e acabamento do tecido. Essas etapas de produção são abordadas em nosso
programa de SCM, no qual há um forte foco no uso de produtos químicos e no tratamento
de águas residuais.

Próximos passos
Ao longo de 2019, nós nos basearemos em nossos aprendizados com a Better Mill
Initiative na China e em nosso trabalho anterior com o programa Partnership for Cleaner
Textiles (PaCt) em Bangladesh para apoiar nossos fornecedores em sua melhoria contínua
da eficiência hídrica. Também alavancaremos o lançamento do módulo Higg 3.0 Facility
Environment para entender o desempenho do fornecedor a partir de dados primários para
criar novos pontos de referência para melhoria.

Além disso, nós nos concentraremos no aumento contínuo da nossa parcela de matérias-
primas mais sustentáveis e no trabalho junto à Fashion for Good para identificar inovações
no processamento e materiais que possam levar a reduções de água.

Desperdício
Buscando eliminar os resíduos lançados em



aterros sanitários
A indústria do vestuário gera resíduos significativos ao longo de sua cadeia de valor. A
maioria deles ocorre quando produzimos roupas e quando as descartamos. Menos de 1%
do material utilizado para produzir as roupas é reciclado em uma nova roupa, equivalente
a uma perda de mais de US$100 bilhões de materiais por ano. [FONTE: Ellen MacArthur
Foundation].

Em 2017, a C&A assumiu o compromisso de não enviar resíduos para aterros sanitários
das lojas, centros de distribuição e escritórios da C&A até 2025. Nossa abordagem à
redução de resíduos baseia-se na ideia de que devemos levar nossa indústria a abandonar
o modelo “pegar, fazer, usar e descartar” e adotar um modelo em que cada recurso é
utilizado e depois reutilizado, várias e várias vezes. Nossa visão consiste em ajudar a
facilitar uma economia circular restauradora, na qual nada é desperdiçado na criação ou
no descarte de nossas roupas. Os produtos são desenhados e desenvolvidos considerando
seu próximo ciclo de uso, usando materiais puros e produtos químicos seguros. 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 nossa abordagem à moda circular

A transição para uma indústria de vestuário totalmente circular levará muitos anos. Para
efetivamente traçar um caminho em direção à nova norma, devemos repensar muito do
que fazemos.  No entanto, há várias medidas que podemos tomar hoje para começar a
reduzir o nosso impacto imediatamente, tais como iniciativas de gestão de resíduos nas
lojas e o uso de materiais reciclados em nossas roupas. Em 2018, continuamos escalando
nossos esforços nessas áreas.

Leia mais sobre o nosso programa de reciclagem 'we take it back'

 

Nosso desempenho em 2018

Consistência no gerenciamento de estoque não vendido

Como parte de nosso compromisso contínuo de gerenciar de forma responsável o estoque
não vendido, em 2018, começamos a melhorar a estrutura e os processos de gestão para

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/wetakeitback/


lidar com itens não vendidos de maneira consistente em todas as regiões. Por exemplo, na
Europa, onde operamos em 18 países, estamos desenvolvendo uma abordagem unificada
para lidar com estoque não vendido e enfatizando a reutilização sempre que possível.
Também começamos a trabalhar com nossas outras três regiões para determinar a
viabilidade de uma maior consistência para lidar com nossos estoques não vendidos e
contribuir para nossa meta global de desperdício zero.

Começando nossa jornada com as fibras recicladas

Em 2017, a C&A Europa começou a adotar medidas significativas para aumentar o uso de
fibras recicladas em nossa coleção. Utilizamos poliéster reciclado em agasalhos e blusas,
nylon reciclado em lingerie, e continuamos usando o algodão reciclado nos jeans. Em
2018, C&A Europa vendeu mais de 300.000 itens contendo poliéster reciclado e 95.000
peças contendo algodão reciclado em jeans das coleções Masculina e Feminina.

Leia mais sobre nossos produtos feitos com materiais reciclados

Coleta de roupas usadas e instalações de reciclagem para clientes

Após seu lançamento bem-sucedido na Holanda, implantamos nosso programa de coleta
de roupas usadas em outros mercados de varejo, bem como um projeto-piloto no Brasil
que continuou a evoluir e crescer para um número esperado de 130 lojas em 2019, e um
projeto-piloto de dez lojas que foi lançado no começo de 2019 no México. Isso eleva o total
para nove países, e pretendemos expandir o programa até 2020.

No Brasil, além de roupas, vendemos também telefones celulares e compartilhamos a
responsabilidade por recolher e descartar celulares e baterias de forma adequada.
Trabalhamos com a GM&Clog, empresa que coleta os resíduos e assegura que cheguem
ao destino correto. Dispomos de um curso online para todos os funcionários das lojas, para
também ajudar a despertar a conscientização sobre esse tema. Em 2018, coletamos
49.472 baterias e 3.960 aparelhos celulares, para um total de 53.432 itens coletados.

Leia mais sobre nosso programa de coleta de roupas usadas

Reduzindo os resíduos da construção e reforma de lojas

À medida que crescemos, construímos novas lojas e reformamos as antigas. No Brasil e na
Europa, estamos trabalhando para uma maior reutilização e reciclagem de materiais de
construção. No Brasil, temos o apoio de uma consultoria especializada em gestão de
resíduos de construção para nos ajudar a reduzir os impactos ambientais de aberturas e
reformas de lojas. Em 2018, mais de 60 lojas foram reformadas no Brasil, gerando um
total de 943 toneladas de resíduos de construção, dos quais 53% foram destinados à
reciclagem.

No final de 2018, as lojas C&A no Brasil também começaram a implementar a abordagem
de organização do local de trabalho conhecida como 5S - nomeada assim por causa das
palavras japonesas seiri, seiton, seisō, seiketsu e shitsuke - que é projetada para
fortalecer a eficiência nas operações das lojas e melhorar a experiência de trabalho diária
dos funcionários de varejo. A abordagem 5S reúne os recursos da C&A em
sustentabilidade, engenharia e comunicações para repensar como podemos reduzir o
desperdício, gerenciar ativos depreciados, organizar o espaço interno da loja e nos
comunicar com os funcionários. Como próximo passo, desenvolveremos uma lista de

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


verificação manual e de monitoramento, que ajudará os gerentes a implementar a
metodologia 5S por meio de treinamento e auditorias.

Taxas de reciclagem por mercado (2018)

Total de resíduos produzidos por mercado (2018)

Próximos passos

Mais produtos com a certificação Cradle to Cradle™ em lojas físicas

Até o momento, trouxemos para o mercado quase 4 milhões de peças de vestuário com
certificação Cradle to CradleTM e procuramos continuar expandindo essas ofertas em
outras regiões. No Brasil e no México, nossos planos de ação Cradle to Cradle estão
ajudando a consolidar nosso sucesso inicial.

Aumentar a produção de poliéster reciclado por meio da inovação do produto

Em 2016, reconhecemos a necessidade de aumentar a utilização de poliéster reciclado
certificado e, em 2017, desenvolvemos novos produtos com poliéster certificado pela
Global Recycled Standard (GRS) ou pela Recycled Content Standard (RCS). Tais peças
foram lançadas nas lojas no início de 2018, tanto em agasalhos quanto em blusas
femininas. Como resultado, mais de 300.000 itens contendo poliéster reciclado foram
vendidos em nossas lojas europeias durante 2018.



Expandir a coleta de roupas usadas em lojas físicas e on-line

Em 2018, expandimos ainda mais nosso programa de coleta de roupas usadas para novas
geografias globalmente e ampliamos nosso programa de coleta em lojas físicas do Brasil,
de 31 lojas em 2017 para 80 lojas em 2018. Na Alemanha, um novo programa de coleta
on-line oferece outra maneira conveniente para os consumidores entregarem suas roupas
usadas para uma segunda vida. Agora oferecemos opções de coleta de roupas usadas em
nove países.


