Nossa abordagem
Assumir a responsabilidade pelos próprios
atos estimula o desempenho
Utilizamos nosso porte, escala e capacidade de alcance global para expandir nosso
impacto positivo, com uma estrutura de governança abrangente que motiva o
desempenho, a liderança e a transparência. A orientação vem da nossa mais alta
administração, apoiada por um órgão centralizado de tomada de decisões e comitês
regionais coordenados pelas equipes de gestão das regiões de atuação. Tal estrutura de
governança global nos permite tomar melhores decisões de forma mais rápida e com
resultados duradouros.

Rumo a um novo normal
Estamos nos esforçando para normalizar a moda sustentável. Acreditamos que todos
devam ser capazes de parecer bem, se sentir bem e fazer o bem todos os dias, sem
prejudicar a vida daqueles que confeccionam suas roupas e o planeta de onde obtemos as
matérias-primas.
Desde 2018, 46% das pessoas da nossa rede de fornecimento trabalham em unidades de
produção de alto desempenho avaliadas como A ou B. E nosso compromisso com a
compra de 100% de algodão mais sustentável até 2020 já resultou em algumas reduções
signiﬁcativas na nossa emissão de carbono e consumo de água. Claro, ainda há mais a
fazer para concretizar nossa visão de tornar a moda sustentável o novo normal. À medida
que caminhamos na direção de uma moda circular, promoveremos a convergência em
toda a indústria de vestuário. A parceria com as organizações e iniciativas certas é
fundamental para que todos nós adotemos medidas arrojadas e necessárias para
mudanças reais e duradouras.

Mensagem de nossos líderes
Aos stakeholders da C&A,
Tornar a moda sustentável o novo normal é um trabalho difícil, mas recompensador. Em

2018, tivemos mudanças signiﬁcativas na indústria da moda, onde a normalização da
moda circular e sustentável será essencial para a longevidade da marca e o envolvimento
do cliente.

Ao mesmo tempo, estamos cientes de que a moda global enfrenta um ambiente
econômico desaﬁador e em transformação, marcado pela mudança nas tendências de
consumo, um déﬁcit na conﬁança e outras forças externas. O crescimento contínuo e
meteórico do e-commerce, as recentes incertezas no comércio global e o crescente
interesse dos consumidores em modelos de negócios circulares são apenas algumas das
tendências que prometem mudanças ainda maiores pela frente, que desaﬁarão a indústria
da moda.
Acreditamos que o foco resiliente da C&A na sustentabilidade em nossas operações, em
nossa cadeia de valor e em nossas lojas foi fomentado pela visão e valores que possuímos
através dos mais de 178 anos de patrimônio. A sustentabilidade é uma meta de longo
prazo para nós, medida em gerações. E da mesma forma que os desaﬁos de negócios
enfrentados por nossa indústria exigem que sejamos criativos e ágeis em nossas
estratégias, assim também é nossa visão de tornar a moda sustentável o novo normal.
Essa visão nos motiva e nos inspira. E nos traz a estrutura para a tomada de decisões. E
isso nos impulsiona, ano após ano, em direção a uma maior inovação nas formas de obter,
fabricar e vender nossos produtos. Orgulhamo-nos do progresso que ﬁzemos até agora e
de como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU nos conduziram:
Avançar a moda circular e impulsionar a inovação, apoiando o ODS 12 e o ODS
17 - Já lançamos no mercado quase 4 milhões de peças de nosso revolucionário vestuário
com certiﬁcação Cradle to Cradle TM - incluindo o primeiro jeans com certiﬁcação Cradle to
Cradle TM nível Gold do mundo, oferecido em 2018. Também estamos compartilhando
nossos aprendizados com a indústria por meio de planos de ação de código aberto
preparados com a Fashion for Good, para que outros tenham recursos para adotar a
abordagem circular. Temos procurado e testado ativamente ﬁbras, modelos de negócios e
inovações circulares com as startups da Fashion for Good, e estamos satisfeitos com a

promessa de colaboração pré-competitiva em desaﬁos de sustentabilidade com outros
parceiros da marca.
Fazer a nossa parte para minimizar as alterações climáticas, apoiando o ODS 13
- As alterações climáticas continuam a ser um dos principais desaﬁos do nosso tempo e
temos trabalhado arduamente nas Science-Based Targets, em linha com o Acordo de
Paris. Só neste ano, apoiando a agricultura orgânica e sustentável, conseguimos evitar
116.000 toneladas de emissões de CO2 (mtCO2e), o equivalente às emissões anuais de CO2
de mais de 70.000 automóveis. Em 2019, ﬁnalizaremos nossas metas e as comunicaremos
publicamente.
Oferecer ainda mais transparência em apoio aos ODS 8 e ODS 12 - Continuamos
conduzindo a nós mesmos e a nossa rede de fornecimento no caminho para a
transparência radical. Isso inclui a divulgação de todo o nosso inventário de gases de
efeito estufa e pegada hídrica - como uma das poucas marcas de moda a fazê-lo. Em
2018, também lançamos uma ferramenta inovadora para rastrear os produtos químicos
usados em nossa rede de fornecimento e promover uma gestão química mais segura, e
começamos a explorar a tecnologia blockchain para rastreabilidade do algodão orgânico.
Também continuamos a publicar nossa lista completa e atualizada de fornecedores e, é
claro, compartilhamos nossa jornada com você por meio deste relatório.
Líder em algodão orgânico, apoiando o ODS 6, o ODS 12 e o ODS 13 - O algodão
compõe 57% das matérias-primas que compramos, e em 2018, fomos o maior comprador
mundial de algodão orgânico pela sexta vez, com 38% do nosso algodão obtido como
orgânico certiﬁcado. Sabemos que este não é o ﬁm da história. Também temos que
desenvolver e comprar viscose, poliéster e outras ﬁbras mais sustentáveis, incluindo
opções recicladas. Em 2018, a C&A Europa vendeu mais de 300.000 itens contendo
poliéster reciclado e 95.000 peças contendo algodão reciclado, e pretendemos aumentar
essa tendência. Além disso, trouxemos para o mercado mais de 1,3 milhão de produtos
contendo plumas e penas, 100% deles certiﬁcados como Responsible Down Standard.
Finalmente, o uso de lã de angorá foi banido e, a partir da Primavera/Verão de 2019,
nenhum produto com essa lã será vendido.
Permitir que nossos clientes atuem de forma mais sustentável, apoiando o ODS
12 - O foco mais importante do nosso negócio são os 3,5 milhões de visitantes que
recebemos todos os dias em nossas lojas ao redor do mundo, que desempenham um
papel importante na criação da moda sustentável. Junto com nossa campanha de longo
alcance #WearTheChange, agora em todos os mercados de varejo da C&A, expandimos
nosso programa de coleta de roupas usadas para novas regiões geográﬁcas. Agora,
clientes de oito países podem levar suas roupas usadas para as lojas da C&A, e os clientes
de um nono país podem participar de nosso programa on-line de coleta de roupas usadas.
Envolver nossos funcionários na transformação do setor que todos
compartilhamos, dando suporte aos ODS 5, ODS 8 e ODS 17 - Em 2018, assistimos
ao lançamento de nossa campanha Inspiring World (chamada O Mundo que te Inspira no
Brasil), na qual quase 33.000 funcionários compartilharam sua visão de um mundo
melhor. Com a C&A Foundation, o programa forneceu mais de € 1 milhão para instituições
e organizações sociais escolhidas pelos funcionários e beneﬁciaram mais de 250.000
pessoas.

Colaborações em escala, apoiando o ODS 8 e o ODS 17 - As colaborações em todo o
setor são essenciais para o progresso da sustentabilidade e para a mudança em grande
escala necessária para revolucionar o setor. Entre muitas outras alianças importantes, em
2018, continuamos nosso estreito envolvimento com a ACT (Action, Collaboration,
Transformation), um acordo inovador entre marcas globais, varejistas e sindicatos para
transformar a indústria de vestuário, têxtil e calçadista. Com outras marcas da ACT,
estamos nos esforçando para garantir salários dignos aos trabalhadores da indústria de
vestuário nos principais países fornecedores, estabelecendo acordos coletivos nacionais,
assim como ferramentas e práticas de avaliação de compras responsáveis para a
indústria. Por ﬁm, continuaremos a apoiar e fornecer nosso conhecimento técnico à Ellen
MacArthur Foundation, no desenvolvimento de abordagens circulares para a indústria de
vestuário. E, claro, nos associamos à C&A Foundation para apoiar a mudança sistêmica de
práticas sociais e ambientais em todo o setor.
Nos próximos meses, continuaremos a examinar o progresso que ﬁzemos em relação aos
nossos objetivos para 2020, já que os estabelecemos há quase cinco anos. Examinaremos
de perto as lições que aprendemos ao longo do caminho ao deﬁnirmos nossas ambições e
nosso papel no futuro da moda sustentável. Mais tarde, em 2020, esperamos anunciar
nossa nova estratégia global de sustentabilidade.
Percorremos um longo caminho desde 2015, quando desenvolvemos nossa primeira
estratégia global de sustentabilidade. Encorajamo-nos pelo nosso progresso, mas
reconhecemos que temos muito mais a fazer. Continuaremos a incorporar a
sustentabilidade mais profundamente nos negócios, desenvolver capacitação para
práticas sustentáveis em nossa rede de fornecimento e aumentar nossa liderança em
sustentabilidade em nossos mercados de varejo. Em última análise, estamos conﬁantes de
que a moda sustentável se tornará dominante e, neste relatório, compartilhamos de
maneira transparente nosso progresso em direção a esse objetivo - tanto os sucessos
quanto os desaﬁos. Nos sentimos encorajados pelo nosso progresso e reconhecemos que
devemos manter nossa liderança e inﬂuência para assegurar o ímpeto e a ambição.
Colaborativamente, e com uma mentalidade de aprendizado, acreditamos que podemos
tornar a moda sustentável o novo normal.
Edward K. Brenninkmeijer
CEO da C&A AG, Chairman do Comitê Global de Sustentabilidade, Presidente do Conselho
da C&A Foundation
Jeﬀrey Hogue
Diretor Global de Sustentabilidade da C&A

Nosso desempenho em 2018
Forte desempenho rumo às nossas metas

audaciosas para 2020
Fizemos um forte progresso em 2018 rumo às nossas metas de sustentabilidade para
2020. Um total de 71% do algodão que compramos atualmente é orgânico ou adquirido
como Better Cotton, um aumento em relação ao ano anterior.

No início de 2018, também lançamos nossa primeira plataforma global de comunicações
de sustentabilidade multicanal, a #WearTheChange, que permite aos clientes reconhecer
nossos produtos mais sustentáveis por meio do selo #WearTheChange nas lojas físicas e
on-line, e fornece uma plataforma abrangente de comunicações para iniciativas de
sustentabilidade, como a coleta de roupas usadas, programas de resíduos nas lojas e
outras iniciativas que envolvem nossos funcionários e clientes.
Com base no sucesso de nossas camisetas com certiﬁcação Cradle to CradleTM, em 2018,
lançamos uma coleção de jeans com certiﬁcação Cradle to CradleTM nível Gold. Ao fazê-lo,
a C&A se tornou a primeira varejista do mundo a oferecer peças jeans para coleções
masculinas e femininas feitas completamente de materiais sustentáveis - da ﬁbra a botões
e barra - que podem ser recicladas no ﬁnal do uso. Até o momento, recebemos quase 4
milhões de itens com certiﬁcação Cradle to CradleTM, o que ressalta a importância da moda
sustentável para nossos clientes.
Continuamos a focar no fortalecimento de nossos programas em todo o restante de nossa
rede de fornecimento para atingir nossas metas para 2020 de fornecedores com as
melhores classiﬁcações, especialmente em relação a condições de trabalho seguras e
justas e descarte zero de produtos químicos perigosos. Em todas as nossas áreas de foco
em sustentabilidade, continuamos comprometidos com nossos objetivos e fortalecendo
nossos esforços para liderar mudanças em toda a indústria.

Visão geral de nosso desempenho
Produtos Sustentáveis
71% do algodão que compramos é algodão orgânico certiﬁcado ou adquirido como Better
Cotton, um aumento em relação aos 67% em 2017, 53% em 2016 e 40% em 2015.
Continuamos sendo o principal comprador de algodão orgânico certiﬁcado do mundo.
Leia mais
Mais de um quarto do algodão que compramos é Better Cotton, o que nos faz um dos

maiores contribuidores da Better Cotton Initiative no mundo.
Leia mais
Atualmente, 49% da matéria-prima que usamos em nossas coleções - como algodão,
viscose e poliéster - provém de fontes mais sustentáveis.
Leia mais
Na Europa e na China, assumimos um compromisso ousado de adquirir 100% de nossas
ﬁbras de celulose de fornecedores cujas práticas impedem que produtos provenientes de
ﬂorestas nativas ou ameaçadas entrem em sua rede de fornecimento.
Leia mais
Trabalhamos em estreita colaboração com a Fashion for Good, contribuindo para estimular
a abordagem de economia circular em nossa rede de fornecimento com outras marcas
importantes, implementando novas tecnologias de startups inovadoras.
Leia mais
Estamos compartilhando com o setor o que aprendemos com o desenvolvimento de
nossos produtos com certiﬁcação Cradle to CradleTM por meio do Guia da Moda do Bem da
Fashion for Good [Fashion for Good's Good Fashion Guide] e outros recursos, que são um
plano de ação de código aberto.
Leia mais
Desenvolvemos e oferecemos o primeiro jeans com certiﬁcação Cradle to CradleTM nível
Gold do mundo em vários estilos masculinos e femininos.
Leia mais
Atualmente, conseguimos introduzir quase 4 milhões de peças de nossas roupas
revolucionárias com certiﬁcação Cradle to CradleTM na Europa, no Brasil e no México.
Leia mais
Fomos reconhecidos pela Ethical Corporation com o prêmio Sustainable Innovation of the
Year (Inovação Sustentável do Ano), por nossas camisetas com certiﬁcação Cradle to
CradleTM nível Gold, além do reconhecimento da AMCHAM Brasil com o Prêmio Eco.
Leia mais
A C&A Europa introduziu nossos primeiros produtos de náilon reciclado no início de 2018:
aproximadamente 80.000 peças de lingerie certiﬁcadas pela Global Recycle Standard
(GRS).
Leia mais
100% de nossas plumas e penas atendem à norma Responsible Down Standard, e
estamos trabalhando para fortalecê-la.
Leia mais
Estamos trabalhando com o Organic Cotton Accelerator, CottonConnect e com a C&A
Foundation para melhorar o business case do algodão orgânico para 300 produtores
agrícolas na Índia.
Leia mais
Expandimos nosso programa de coleta de roupas usadas para novas regiões em todo o
mundo, atingindo nove países em 2019, incluindo uma nova iniciativa-piloto de coleta em
10 lojas no México e um programa de coleta on-line na Alemanha que também apoia a
Save the Children.
Leia mais
Rede de Fornecimento Sustentável
Divulgamos 100% de nossos fornecedores de nível 1 e 2 em todas as quatro regiões. Os

nomes e endereços das unidades produtivas de nossos 722 fornecedores estão indicados
em um mapa de fornecedores.
Leia mais
Continuamos a trabalhar com fornecedores por meio do nosso Programa de
Monitoramento Participativo (SOP), cobrindo 67.500 trabalhadores.
Leia mais
Continuamos a conduzir um processo de auditoria sólido e em constante evolução sobre
práticas de trabalho seguras e justas. Em 2018, 46% dos trabalhadores de nossa rede de
fornecimento trabalhavam em fábricas de alto desempenho avaliadas como A e B, que
aderem aos nossos elevados padrões em relação a salários mínimos, discriminação,
violência ou abuso, proteção aos grupos vulneráveis, liberdade de associação, produção
não declarada, saúde e segurança e conformidade ambiental.
Leia mais
Estamos entre as principais marcas para questões de remediação nos termos do Acordo
de Bangladesh. A C&A foi uma das primeiras a assinar o Acordo, e seis anos depois, 96%
dos problemas identiﬁcados nas operações de seus fornecedores foram corrigidos. Planos
de Ação Corretiva (CAPs) estão em vigor para as operações restantes.
Leia mais
Somos uma das únicas marcas de moda a divulgar todo nosso inventário de gases de
efeito estufa (GEE), além da pegada hídrica global, do princípio ao ﬁm.
Leia mais
Concluímos nossa quarta avaliação do ciclo de vida (LCA) do modelo híbrido para
mensurar nossas pegadas hídrica e de carbono, do princípio ao ﬁm. Em comparação à
nossa estimativa para 2016, reduzimos nossa pegada de carbono em 12% em 2018.
Leia mais
Em 2017, comprometemo-nos com novas metas globais para 2025 de reduzir em 30% o
uso da água na produção de nossas matérias-primas, e reduzir outros 10% no consumo de
água em nossas lojas, centros de distribuição e escritórios, em comparação a 2015.
Leia mais
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
em relação ao nosso compromisso de Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos.
Trabalhamos em estreita colaboração com fornecedores para construir conhecimento,
fortalecer habilidades e orientar a remediação na rede de fornecimento, para que nossos
fornecedores possam atender aos nossos requisitos de SCM. Durante o ano, 85%
atingiram a conformidade.
Leia mais
Lideramos a convergência de toda a indústria para uma ferramenta de avaliação
ambiental e social padronizada chamada de Higg 3.0 Facility Environment Module (FEM)
como parte de nossa colaboração com outras marcas na Sustainable Apparel Coalition, e
em 2018, adotamos o módulo Higg 3.0 para uso em nossa própria rede de fornecimento.
Leia mais
Implementamos ferramentas para aumentar a transparência das substâncias químicas
utilizadas em nossa rede de fornecimento, incluindo o CleanChain, que fornece
informações que estimularão a adoção de produtos químicos mais seguros.
Leia mais
Vidas Sustentáveis

A C&A foi reconhecida como a marca de varejo de moda mais sustentável no Brasil, na
Holanda e na Alemanha em nossa quarta pesquisa anual com mais de 6.000 clientes,
realizada em parceria com a GlobeScan.
Leia mais
Em respostas espontâneas, a C&A foi reconhecida como a marca de varejo de moda mais
sustentável pelo quarto ano consecutivo no Brasil e na Holanda. Também fomos
reconhecidos na pesquisa como a marca de varejo de moda mais sustentável da
Alemanha pela primeira vez.
Leia mais
Continuamos o envolvimento do cliente em nossa jornada de sustentabilidade com a
#WearTheChange, nossa plataforma global de comunicação de sustentabilidade
multicanal na Europa, Brasil, China e México. A #WearTheChange foi localizada no Brasil e
na China, além de ter sido traduzida para uso em campanhas de divulgação multicanais e
em comunicação interna.
Leia mais
93% dos funcionários na China, 92% no Brasil e 90% no México disseram sentir orgulho da
contribuição da C&A para a comunidade, a sociedade e o meio ambiente.
Leia mais
Durante o primeiro ano, a campanha O Mundo que te Inspira envolveu 65% dos
funcionários globais da C&A, representando 21 países e, por intermédio da C&A
Foundation, forneceu um total coletivo de € 1 milhão em doações para 45 instituições e
organizações sociais, beneﬁciando mais de 250.000 pessoas.
Leia mais
Entre março e dezembro de 2018, o programa C&A Together ﬁnanciou 142 iniciativas em
18 países europeus, doando € 2,9 milhões.
Leia mais
A C&A e a C&A Foundation ganharam os Prêmios de Engajamento de Funcionários de
2018 na categoria Responsabilidade Social por nossa campanha O Mundo que te Inspira,
lançada no mesmo ano.
Leia mais

Progresso em direção às nossas metas de 2020

Nossa estratégia
A integração da sustentabilidade para que se
torne o novo normal
Na C&A, queremos integrar a sustentabilidade no dia a dia da empresa. Queremos que
nossos clientes acreditem que fazemos a coisa certa, para que eles possam comprar
nossos produtos com a certeza de que foram feitos com transparência e respeito pelas
pessoas e pelo meio ambiente.

Em 2015, desenvolvemos nossa primeira estratégia de sustentabilidade global rumo a
2020, com o objetivo de incorporar a sustentabilidade em todo o nosso negócio e
aumentar nossa liderança em sustentabilidade nas regiões de varejo. Juntamente com a
criação desse alinhamento global por toda a C&A com relação às nossas audaciosas metas
de alto nível, também proporcionamos ﬂexibilidade na forma como as metas são atingidas
em nossos mercados de varejo, de forma a atender às necessidades locais e estimular a
inovação.

Metas globais audaciosas e mensuráveis em três pilares
Para alcançar nossa meta de tornar a moda sustentável o novo normal, nosso trabalho de
sustentabilidade concentra-se nas áreas mais relevantes para nossos negócios e nas quais
podemos exercer o maior impacto - nossos produtos, nossa rede de fornecimento e a vida
das pessoas.
Plataforma Global de Sustentabilidade 2020

Produtos Sustentáveis
Não queremos que nossos clientes tenham que escolher entre o que é sustentável e o que
não é. Para garantir que isso aconteça, estamos fazendo com que a sustentabilidade seja
parte integrante da forma como desenhamos e adquirimos nossas roupas. Nossa atenção
está voltada para materiais sustentáveis - especialmente o algodão, uma de nossas
matérias-primas de maior volume – e assegurar que nossas roupas foram adquiridas e
produzidas respeitando as pessoas, o meio ambiente e os animais.
Além disso, colaboramos com todo o setor para criar um movimento coletivo no sentido de
fazer mais o bem e criar modelos inovadores e circulares de código aberto para a
produção de roupas.
Saiba mais sobre como estamos construindo produtos sustentáveis e trabalhando em
colaboração
Saiba mais sobre como abordamos a economia circular

Rede de Fornecimento Sustentável
A rede de fornecimento de vestuário é complexa. No caso da C&A, ela abrange em torno
de 1 milhão de pessoas, empregadas em 722 fornecedores globais, com mais de 1.600
unidades de produção. Isso signiﬁca que nossa rede de fornecimento – a começar pela
agricultura – representa uma parcela signiﬁcativa de nosso impacto ambiental: 90% da
nossa pegada hídrica, por exemplo. Por isso nosso foco na rede de fornecimento é tão
importante. Concentramos muitos de nossos esforços em agricultura sustentável,
impulsionamos o desempenho social e ambiental em nossa rede de fornecimento, e
aplicamos a inovação para revolucionar o sistema de produção.
Saiba mais sobre como estamos desenvolvendo redes de fornecimento sustentáveis
Saiba mais sobre nosso trabalho em agricultura sustentável

Vidas Sustentáveis
A C&A é uma empresa global de varejo de moda que afeta as vidas de cerca de 51.000
funcionários, 1 milhão de trabalhadores do setor de vestuário e 100 milhões de clientes
por ano. O que fazemos e a forma como o fazemos exercem um grande impacto em
muitos grupos diferentes de pessoas. É por isso que nosso foco está voltado para
possibilitar que nossos clientes tomem decisões de compra mais sustentáveis, apoiar a
subsistência dos trabalhadores em nossa rede de fornecimento e envolver nossos
funcionários como embaixadores da sustentabilidade.
Saiba mais sobre como estamos promovendo vidas sustentáveis
Saiba como estamos impactando a vida dos trabalhadores em nossa rede de fornecimento

Desenvolvimento da nossa estratégia
Deﬁnir nossas questões relevantes
Desenvolvemos nossa atual estratégia de sustentabilidade em 2015, o que envolveu uma
avaliação detalhada de materialidade, que está resumida a seguir. Avaliamos este
mapeamento anualmente para garantir que nosso impacto e questões relevantes sejam
identiﬁcados e incluídos em nossa avaliação estratégica.
Leia sobre nossas questões relevantes

Pesquisa: entrevistamos 40 importantes stakeholders, incluindo especialistas em
desenvolvimento, pesquisadores e líderes empresariais. Revisamos os nossos dados
históricos de sustentabilidade, dados de nossa Avaliação de Ciclo de Vida (LCA) e
pesquisas geradas por entrevistas com clientes e grupos focais.
Impactos da cadeia de valor: trabalhamos com especialistas externos para desenvolver
um modelo de LCA híbrido, que nos ajudasse a entender integralmente as pegadas hídrica

e de carbono da nossa cadeia de valor. Também determinamos os nossos impactos sociais
por meio do nosso programa Sustainable Supply Chain e da nossa avaliação de impacto
sobre os direitos humanos.
Exploração: para determinar as áreas nas quais podemos exercer o maior impacto,
avaliamos o sucesso dos programas de sustentabilidade existentes e prevemos as
tendências do setor ao longo de um período de 15 anos. Iniciativas importantes como os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e as Diretrizes da ONU para Empresas
e Direitos Humanos fundamentaram esse processo.
Estratégia: a partir de nossos dados já existentes, desenvolvemos nossa estratégia de
sustentabilidade, que conta com três pilares: Produtos Sustentáveis, Rede de
Fornecimento Sustentável e Vidas Sustentáveis. Esforçamo-nos para abordar e incluir
todas as questões relevantes dentro de nossa estrutura de sustentabilidade. Outras
questões, como a qualidade, a segurança dos produtos e o marketing responsável,
continuam a ser parte da nossa abordagem comercial básica.
Para mais informações sobre nossas questões relevantes, consulte Materialidade.
Estamos constantemente analisando e desenvolvendo nossas questões relevantes e
nossas estratégias para abordá-las. Essa análise contínua baseia-se no progresso rumo às
nossas metas, além das condições variáveis do mundo que nos rodeia. Em 2018, diversos
acontecimentos importantes inﬂuenciaram a estratégia em curso:
Crise envolvendo a população Rohingya em Myanmar e Bangladesh: Com a fuga dos
refugiados de suas casas na região norte do Estado Rakhine em Myanmar, a C&A avaliou
sua estratégia de compras em Myanmar. Envolvemos outras marcas e o Governo de
Myanmar na questão. Continuamos a comprar de Myanmar, mas estamos acompanhando
cuidadosamente a situação para determinar se devem ser feitas mudanças em nossa
estratégia. Ao mesmo tempo, a C&A Foundation está aumentando seu apoio à crescente
população de refugiados em Bangladesh.
Leia mais sobre como protegemos os trabalhadores vulneráveis
Maior foco na economia circular: À medida que a questão da economia circular ganha
importância no setor da moda, estamos criando compromissos adicionais para
desenvolver produtos com a certiﬁcação Cradle to CradleTM e envolver profundamente os
inovadores da Fashion for Good para agilizar e propiciar escala às tecnologias circulares
em nossa rede de fornecimento.
Leia mais sobre nossa abordagem em economia circular
Metas climáticas baseadas em dados cientíﬁcos: Para contribuir com os compromissos do
Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, a C&A criará metas climáticas baseadas em
dados cientíﬁcos para nossa cadeia de valor, incluindo nossas emissões do Escopo 3.
Iniciamos a modelagem de nossos impactos para começar a estabelecer nossas metas
para depois de 2020.
Leia mais sobre como enfrentamos as mudanças climáticas
Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU: Devido ao fato de as mulheres serem
tão importantes para o nosso negócio - e representarem a maioria de nossos clientes,
funcionários e trabalhadores da rede de fornecimento - criamos planos de ação de
igualdade de gênero e empoderamento das mulheres especíﬁcos a cada um dos nossos
mercados de varejo.
Leia mais sobre nosso novo compromisso

Abordagem à jornada de trabalho excessiva: Os trabalhadores do setor de vestuário estão
frequentemente sujeitos a extensas jornadas de trabalho, em parte devido à maneira
como as marcas compram roupas, e, em alguns casos, porque os trabalhadores procuram
horas extras para complementar salários escassos. Quando os trabalhadores ganham
salários justos, seu incentivo para buscar mais horas de trabalho geralmente é reduzido.
Dessa forma, as questões de salários justos e jornada de trabalho estão interconectadas
na indústria do vestuário. Em 2016, desenvolvemos uma rígida política para evitar
jornadas de trabalho excessivas. Em 2017, analisamos a abordagem e reconhecemos que
ela não estava impulsionando a mudança que queríamos ver. Em 2018, focamos nas
práticas de compra e na responsabilidade social do fornecedor para estimular mais
progresso nesse tópico tão importante.
Leia mais sobre como estamos reduzindo as jornadas de trabalho excessivas
Leia mais sobre engajamento de stakeholders

Governança de sustentabilidade
Assumir responsabilidade pelos nossos atos
estimula o desempenho
Utilizamos nossa capacidade de alcance global para estimular um impacto positivo para
nossos funcionários, nossas redes de fornecimento e nossos clientes. Nossa estrutura de
governança centraliza a tomada de decisões ao mesmo tempo em que permite que
nossas regiões de atuação personalizem seus programas de forma a abordar melhor os
problemas e os públicos locais.
Estrutura de governança global

Times de Sustentabilidade
Cerca de 135 funcionários trabalham em tempo integral em sustentabilidade na C&A.
Nosso Time Global de Sustentabilidade, liderado por nosso Diretor de Sustentabilidade
(CSO) e com sede na Europa, deﬁne os rumos de nossa estratégia global de
sustentabilidade e responde diretamente ao nosso CEO Global. Uma rede de líderes
regionais de sustentabilidade e membros da equipe trabalham para incorporar a
sustentabilidade em cada mercado. Todas as regiões contam com uma equipe de SSC,
que trabalha operacionalmente para o negócio e é liderada estrategicamente pelo CSO. As
equipes regionais de SSC gerenciam a implementação diária do nosso Código de Conduta
para o Fornecimento de Mercadorias, Programas de Monitoramento Participativo (SOP) e
Programas de Gestão Sustentável de Substâncias Químicas em cada região.
Comitê Global de Sustentabilidade
Uma governança sólida nos ajuda a operar de forma transparente e com responsabilidade.
O Comitê Global de Sustentabilidade (GSC), liderado pelo CEO da C&A AG, atua como o
órgão de política e deﬁnição de estratégia para a sustentabilidade em toda a C&A. O GSC
inclui CEOs regionais e outras funções globais que têm responsabilidade pela tomada de
decisões globais importantes. O Comitê estabelece políticas e estratégias, ao mesmo
tempo em que monitora e gerencia a prestação de contas do nosso desempenho em
relação às metas de sustentabilidade para 2020.

Nossa empresa possui um processo de planejamento e decisão de negócios bem
organizado e simpliﬁcado, no qual a sustentabilidade é integrada e incorporada. Nossa
equipe de Sustentabilidade Global colabora com todas nossas equipes regionais para
desenvolver planos com pontos de controle anuais e KPIs associados que nos ajudam a
progredir em direção aos nossos objetivos para 2020. Todas as unidades de negócios
regionais e o GSC aprovam anualmente esses planos de ação e incluem os objetivos de
sustentabilidade no valor de sua gratiﬁcação anual.

Materialidade
O material importa
Nossa estratégia global de sustentabilidade, lançada em 2015, estabelece metas para
2020 para nossos produtos, nossa rede de fornecimento e nossos funcionários e clientes.
Desenvolvemos a estratégia com a contribuição de muitos grupos de stakeholders
externos e internos. Além das matrizes de materialidade, em nossos relatórios globais de
sustentabilidade, incluindo este, esforçamo-nos para abordar nossos problemas mais
relevantes e relatar tanto as narrativas quanto os indicadores sempre que possível.

Abordagem à materialidade
Em 2013, iniciamos um projeto de quatro fases para mensurar nossa posição atual,
determinar questões materiais e desenvolver uma abordagem uniﬁcada internamente:
1. Pesquisa - Entrevistamos 40 dos nossos principais stakeholders, incluindo especialistas
em desenvolvimento, pesquisadores e líderes empresariais. Avaliamos o desempenho da
sustentabilidade, revisamos a pesquisa existente e desenvolvemos um mapeamento
inicial das nossas questões relevantes. Nós também utilizamos os principais dados do
nosso processo de Avaliação do Ciclo de Vida (LCA), nosso desempenho histórico de
sustentabilidade, a pesquisa e as interações com os clientes, e os conhecimentos de
stakeholders ao longo dos últimos três anos para validar os aspectos identiﬁcados.
2. Impactos na Cadeia de Valor - Pela primeira vez, também nos concentramos em avaliar
ainda mais os impactos ambientais para garantir que estamos nos concentrando nas áreas
certas, independentemente da nossa inﬂuência. Nós desenvolvemos um modelo de LCA
para determinar nossas pegadas de água e de carbono desde as fazendas até o ﬁm do
ciclo de vida dos nossos produtos. Também avaliamos nossos impactos sociais em toda a
nossa cadeia de valor por meio dos programas de Sustainable Supply Chain (SSC) e na
nossa avaliação de direitos humanos.
3. Exploração - Em seguida, avaliamos o sucesso dos programas de sustentabilidade
existentes na C&A, revisamos as principais iniciativas da indústria e analisamos as
perspectivas da indústria para os próximos 15 anos, com o objetivo de deﬁnir onde e
como a C&A pode fazer a diferença. Iniciativas importantes, como os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU e as Diretrizes da ONU para Empresas e Direitos
Humanos fornecem um contexto extra para a consolidação, focando nas questões
materiais para um maior impacto global. A partir disso, priorizamos os aspectos nos quais
a C&A tem um papel fundamental na criação de mudanças positivas e também nos quais

essas questões são prioridades para os nossos stakeholders.
4. Estratégia - Desenvolvemos uma estratégia integrada incorporando nossas questões
materiais com três pilares para ação: Produtos Sustentáveis, Rede de Fornecimento
Sustentável e Vidas Sustentáveis.
No geral, nossos temas materiais têm permanecido os mesmos desde 2013 e podem ser
observados em nossa avaliação de materialidade de 2018.

Atualização de avaliação de materialidade de 2018
Desde nossa avaliação inicial de materialidade em 2013, continuamos revisando nossas
questões materiais no contexto da contribuição dos stakeholders e da importância para
nossos negócios. Em 2018, voltamos a atualizar nossa avaliação de materialidade e
consultamos quatro categorias importantes de contribuição:
1. Nossa identidade corporativa, incluindo valores, visão e missão da C&A
2. Informações do consumidor, abrangendo tendências e pontos de vista do consumidor
(incluindo nossa pesquisa anual com os clientes em conjunto com a GlobeScan),
inteligência de mercado e tendências futuras
3. Tendências de sustentabilidade, incluindo inteligência da indústria, inteligência de
mercado, análise de concorrentes, tendências de stakeholders e tendências futuras
4. Nossos impactos, incluindo áreas-chave de impacto e tendências futuras
Com base nessas informações, atualizamos nossa avaliação de materialidade para
identiﬁcar as principais questões materiais - aquelas consideradas mais importantes pelos
nossos stakeholders e para nossos negócios. Os resultados, conforme mostrado no gráﬁco
abaixo, reﬂetem essa revisão e as maneiras pelas quais as questões mais relevantes
foram incorporadas às metas de sustentabilidade de 2020. Outras questões importantes,
como qualidade, segurança do produto e marketing responsável, continuam fazendo parte
da nossa atual abordagem de negócios.

Avaliação de materialidade de 2018
Clique ou toque em um ponto no mapa para ver as metas associadas.

Engajamento de grupos de stakeholders
Manutenção de um diálogo ativo para
impulsionar a mudança
Envolvemo-nos com os stakeholders para entender suas perspectivas sobre questões
importantes no setor de vestuário. Por meio desse engajamento, trabalhamos juntos para
encontrar soluções e melhorar continuamente a nossa estratégia.
Nosso processo de engajamento de stakeholders compreende seis etapas:
1. Identiﬁcamos os stakeholders para entender sua relevância em relação aos nossos
objetivos e questões importantes.
2. Damos prioridade aos stakeholders mais importantes.
3. Analisamos cada stakeholder e consideramos suas perspectivas para determinar o nível
apropriado de engajamento.
4. Mantemos um diálogo ativo com nossos stakeholders mais relevantes para entender seus
pontos de vista.

5. Incluímos os grupos de stakeholders no processo de implementação de novas estratégias
e programas.
6. Incorporamos seus comentários para nos ajudar a melhorar continuamente nossa
estratégia.

Nossos principais stakeholders

Identiﬁcamos vários grupos de stakeholders em nossas principais áreas de foco, que
incluem fornecimento sustentável, economia circular, nosso impacto ambiental, condições
de trabalho seguras e justas em nossas redes de fornecimento, inspirar nossos clientes e
permitir que eles atuem de forma sustentável, e engajar nossos funcionários. Apesar desta
lista incluir vários grupos de stakeholders com os quais estamos envolvidos regularmente,
convidamos a todos para iniciar uma conversa com a C&A sobre qualquer assunto.
Contate-nos aqui.
Nossas principais organizações de stakeholders
Organização
Tópico
Business & Human Rights Center
Due diligence de direitos humanos
Centro para Pesquisas em Empresas
Direitos dos trabalhadores
Multinacionais (SOMO)
Clean Clothes Campaign
Direitos dos trabalhadores
Ethical Trading Initiative (ETI)
Direitos dos trabalhadores e salário digno
Freedom Fund
Direitos dos trabalhadores e servidão por dívida
Four Paws
Bem-estar animal
Greenpeace
Manejo Sustentável de Produtos Químicos

Nossas principais organizações de stakeholders
Organização
Tópico
Direitos dos trabalhadores e liberdade de
Human Rights Watch
associação
Arisa (antigo Indian Committee of the
Direitos dos trabalhadores e trabalho de
Netherlands)
migrantes
IndustriALL
Direitos dos trabalhadores e salário digno
InPacto - Pacto Nacional pela
Direitos dos trabalhadores e servidão por dívida
Erradicação do Trabalho Escravo
Organização Internacional do Trabalho
Parceria global de direitos dos trabalhadores
(OIT)
Responsible Sourcing Network
Aquisição de algodão
Solidaridad
Direitos dos trabalhadores
Textile Exchange
Bem-estar animal e matérias-primas
Envolvemos nossos principais grupos de stakeholders na deﬁnição do rumo das principais
estratégias e programas e os mantemos a par do nosso progresso.
Em 2018, expandimos nosso relacionamento com os stakeholders à medida que
atualizamos nossa estratégia de SSC. A Ethical Trading Initiative (ETI) reviu e forneceu
ideias para o desenvolvimento da estratégia. Por ser uma organização tripartite, ela
também expressou as ideias dos trabalhadores e da sociedade civil.
No ano passado, nosso Programa de Gestão Sustentável de Substâncias Químicas evoluiu
para transformar-se em um dos principais elementos de nossa estratégia de SSC.
Reconhecemos que ela é crucial para envolver nossos principais stakeholders, mantê-los
informados sobre a execução do programa e discutir as lições aprendidas. Nossa primeira
reunião de diálogo com os stakeholders sobre gestão de substâncias químicas ocorreu em
maio de 2018. Recebemos feedback sobre a estratégia atual e criamos uma plataforma de
colaboração e diálogo entre a C&A e nossos principais stakeholders.

Parceria para mudança
O 17º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas reconhece o valor das
parcerias globais na criação do desenvolvimento sustentável. Nossos parceiros são
fundamentais para nos ajudar a desenvolver e alcançar nossas ambições e metas de
sustentabilidade. Trabalhamos com eles para embasar nossa estratégia e ampliar nosso
trabalho, que visa impulsionar a mudança em toda a indústria de vestuário.
C&A Foundation
Nosso parceiro mais signiﬁcativo é a C&A Foundation, que tem como missão fazer da
moda uma força para o bem desde 2014. Ela acredita que a moda pode ser justa e
sustentável, mas que uma mudança radical é necessária em todo o setor para que esse
objetivo seja alcançado. Juntos, entregamos projetos inovadores que verdadeiramente
fazem a diferença. A Fashion for Good - a primeira plataforma de inovação colaborativa do
mundo para moda sustentável - é um exemplo recente: essa iniciativa de toda a indústria
foi lançada pela C&A Foundation, com a C&A como um dos seus primeiros parceiros de
marca. A Fashion for Good apoia o desenvolvimento da moda circular e conta com a

parceria de outras marcas importantes, como Kering, adidas, PVH, Target, Zalando, e
Stella McCartney, entre outras. Em 2018, continuamos nosso trabalho com a Fashion for
Good para ajudar a transformar o setor de vestuário, apoiando o Programa Fashion for
Good-Plug and Play Accelerator para startups e o Programa Scaling para incentivar a
adoção de inovações, bem como o Good Fashion Fund, que visa catalisar o acesso ao
ﬁnanciamento, a criação de guias para uso no desenvolvimento do vestuário com
certiﬁcação Cradle to Cradle TM e a Experiência Fashion for Good - um museu interativo
para inovação de moda sustentável.
Leia mais sobre a C&A Foundation aqui
Leia o Relatório Anual de 2018 da C&A Foundation

The Sustainable Apparel Coalition (SAC)
A visão da Sustainable Apparel Coalition é de uma indústria de vestuário, calçados e
produtos têxteis para casa que não produza danos ambientais desnecessários e cause um
impacto positivo nas pessoas e comunidades associadas às suas atividades. A organização
quer atingir seu objetivo por meio da promoção da transparência da rede de fornecimento
e ferramentas pioneiras de avaliação. O nosso foco como um dos membros fundadores da
SAC levou a C&A a se tornar uma das principais defensoras de uma atualização do Índice
de Higg - uma importante ferramenta de sustentabilidade - que beneﬁciará o setor de
vestuário como um todo. A convergência do setor por meio da adoção generalizada do
índice de Higg é fundamental para o sucesso da SAC.
Leia mais sobre a SAC aqui

Zero Discharge Hazardous Chemicals - ZDHC (Descarte Zero de Produtos
Químicos Perigosos)
O Programa ZDHC visa o avanço rumo ao Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos
na cadeia de valor têxtil e de calçados de modo a melhorar o meio ambiente e o bemestar das pessoas. O Programa ZDHC inclui uma colaboração entre 28 marcas signatárias,
81 aﬁliadas da cadeia de valor e 17 associados. Juntos, estamos trabalhando para apoiar a
implementação de práticas mais seguras para a gestão de substâncias químicas. A C&A
foi uma das primeiras participantes do programa e membro fundador da Academia ZDHC.
Leia mais sobre o ZDHC aqui

ACT (Action, Collaboration, Transformation)
A iniciativa ACT trabalha para assegurar salários mínimos a trabalhadores da indústria de
vestuário nos principais países fornecedores. Agora em sua segunda fase, a iniciativa
conta com diversos participantes e está estabelecendo programas e desenvolvendo
práticas de compras responsáveis para a indústria. A C&A é um membro fundador.
Leia mais sobre a ACT aqui

The Bangladesh Accord for Fire and Building Safety
A C&A é um dos membros fundadores do Bangladesh Accord for Fire and Building Safety
(Acordo de Bangladesh para Segurança Predial e contra Incêndios). A empresa foi uma das
primeiras a assinar o Acordo, juntamente com outras 220 marcas, sindicatos
internacionais e ONGs, em reação ao desabamento do edifício Rana Plaza. O Acordo é um
pacto independente, legalmente vinculativo, destinado a criar condições de trabalho
seguras e saudáveis na indústria de vestuário em Bangladesh. Desempenhamos um papel
ativo no comitê diretor, estamos profundamente comprometidos com o bom trabalho do
Acordo e acreditamos que essa é a melhor maneira de abordar os desaﬁos de segurança
contra incêndio da indústria de vestuários de Bangladesh.
Leia mais sobre o Acordo de Bangladesh aqui

Textile Covenant na Holanda
Em 2016, a C&A aderiu ao Textile Covenant na Holanda, liderado pelo governo daquele
país, indústria, federações, organizações trabalhistas e sociedade civil. O pacto trabalha
para abordar os problemas mais urgentes nos países produtores de materiais têxteis,
como a prevenção do trabalho infantil e a melhoria das condições e salários em
Bangladesh, Índia, Paquistão e Turquia.
Leia mais sobre o Textile Covenant na Holanda

Partnership for Sustainable Textiles na Alemanha (Textilbündnis)
Desde 2015, desempenhamos um papel ativo no compartilhamento das melhores práticas
e no desenvolvimento da pauta da Partnership for Sustainable Textiles do governo federal
alemão. Essa iniciativa com múltiplos participantes busca melhorar os resultados sociais,
econômicos e ambientais em todas as redes de fornecimento da indústria de vestuário.
Em 2018, como parte do nosso compromisso com a parceria, atualizamos nosso roteiro e
progresso em direção às metas especíﬁcas.
No futuro, gostaríamos que tais iniciativas nacionais fossem coordenadas em um nível
mais elevado e incorporadas a uma iniciativa única para toda a Europa, que coordene os
esforços nacionais e crie convergência em ações e alocação de recursos para maior
impacto.
Leia mais sobre o Textilbündnis aqui
Projeto de Convergência Social e Trabalhista (SLCP)
Em nossos esforços para apoiar padrões industriais comuns para enfrentar os desaﬁos
atuais, a C&A faz parte do Projeto de Convergência Social e Trabalhista (SLCP). Essa é a
inciativa mais completa para criar uma estrutura de avaliação convergente que promova a
colaboração, reduza o número de auditorias que os fornecedores recebem e libere
recursos que serão redirecionados para oferecer suporte a remediação e prevenção em

toda a rede de fornecimento. Mais de 200 membros, incluindo marcas, iniciativas com
vários stakeholders, empresas de auditoria e ONGs, apoiam o SLCP em sua jornada.
Durante este ano, o SLCP lançou o programa Light Operations, que teve como objetivo
testar e aprender com a ferramenta de avaliação conjunta em dois países selecionados Sri Lanka e China. Como resultado, 131 instalações foram avaliadas e veriﬁcadas. A C&A
participou com 12 fábricas. Os resultados estarão disponíveis publicamente no site do
SLCP. Em janeiro de 2019, a C&A foi eleita pelos membros do SLCP para representar as
marcas no Comitê Diretivo.

Versão resumida das parcerias internacionais
Colaboração ou parceria
Sustainable Fiber Alliance (SFA)
Changing Markets
Make Fashion Circular
Princípios de Empoderamento das Mulheres
das Nações Unidas (WEP)

Desde
2019
2018
2018

Função
Membro
Signatário
Participante

2018

Signatário

Fashion for Good

2017

Prince of Wales Cotton Communiqué
Science Based Targets Initiative (SBTi)
Ellen MacArthur Foundation Circular Economy
100 (CE100)
Ellen MacArthur Foundation Make Fashion
Circular
Dutch Covenant for Sustainable Apparel and
Textile
Action, Collaboration, Transformation (ACT)
Amsterdam Coalition

2017
2017

Membro do Conselho de
Certiﬁcação e Membro do
Conselho
Primeiro parceiro corporativo e
membro do comitê de
inovação
Signatário
Signatário

2016

Membro

2018

Participante

2016

Membro

2015
2015

Better Cotton Initiative (BCI)

2015

CanopyStyle Initiative
Save the Children
Partnership for Sustainable Textiles na
Alemanha
Pacto Global da ONU

2015
2015

Membro fundador
Membro fundador
Membro comprador e membro
do comitê de investimento
Membro
Parceiro patrocinador

2015

Membro

Cradle to Cradle Products Innovation Institute 2017

2015

Signatário
Membro fundador, membro do
Organic Cotton Accelerator (OCA)
2014
Conselho e do comitê de
Investimentos
Bangladesh Accord for Fire and Building Safety 2013-2018 Membro
Better Mill Initiative
2013
Membro
Ethical Trading Initiative (ETI)
2012
Membro
Forum for the Future
2012
Membro

Colaboração ou parceria
Zero Discharge of Hazardous Chemicals
(ZDHC)
Associação Brasileira do Varejo Têxtil
(ABVTEX)
Partnership for Cleaner Textiles
Sustainable Apparel Coalition (SAC)
CottonConnect
Global Social Compliance Programme
Textile Exchange

Desde
2011

Função
Signatário e membro do
Conselho

2010

Membro

2010
2010
2009
2008
2004

Membro
Membro fundador
Membro fundador
Membro do Conselho
Membro do Conselho

Como apresentamos nosso Relatório
Principais normas do setor e uma visão
equilibrada
Anualmente, apresentamos um relatório sobre nosso desempenho com relação à
Plataforma Global de Sustentabilidade de 2020, utilizando as diretrizes Global Reporting
Initiative (GRI) Standards, os 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas e os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODSs). Em 2017, ﬁzemos a transição
das Diretrizes GRI G4 para as Normas GRI e aplicamos ao nosso Relatório de 2018
também.

Leia mais sobre como usamos as plataformas globais
Use nosso índice GRI, PG-ONU e ODS para navegar no relatório

Sobre o nosso relatório
Salvo indicação em contrário, todos os dados referem-se ao nosso desempenho global no
exercício de 2018. Nossos dados são baseados em fatos cientíﬁcos; na ausência destes,
adotamos uma abordagem conservadora. 2015 é o ano-base para mensurar o progresso
em relação às nossas metas. Sempre que possível, comparamos nosso desempenho com

os anos anteriores e apresentamos números regionais e globais. Também tentamos
apresentar uma visão mais equilibrada; para cada tema principal, falamos sobre nossos
desaﬁos, bem como sobre o progresso obtido.
Escopo e limites dos relatórios
Como empresa de capital fechado, não apresentamos informações sobre o nosso
desempenho econômico. Esforçamo-nos para informar todas as outras divulgações
padrão, conforme especiﬁcado nas diretrizes GRI.
Salvo indicação em contrário, apresentamos informações sobre toda a nossa cadeia de
valor. Trabalhamos com nossos fornecedores de nível 1, nível 2 e nível 3 para divulgar
informações, quando disponíveis. Estamos trabalhando em estreita colaboração com os
parceiros da rede de fornecimento para criar um vínculo mais próximo entre agricultores e
grupos agrícolas e nossa rede de fornecimento de níveis 3 e 4.
Incerteza
Esforçamo-nos para fornecer dados exatos e precisos. No entanto, existem incertezas
inerentes a determinados dados. Todos os nossos dados foram coletados e consolidados
com o Credit360. Especialistas internos no assunto validaram os dados. Utilizamos
métodos de Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) de última geração para calcular as emissões
de gases de efeito estufa e os dados de uso da água; no entanto, as incertezas podem
aumentar devido às premissas utilizadas no modelo.
Em 2017, usamos dados de instruções sobre cuidado com peças de vestuário e uma
pesquisa com clientes sobre o uso de roupas. Essas informações ajudaram a reduzir
signiﬁcativamente nossas dúvidas em relação ao ano anterior. A pesquisa com clientes
coletou dados reais sobre (1) hábitos de lavagem/secagem dos clientes da C&A, por tipo
de roupa, (2) tecnologia da máquina de lavar usada e (3) o número de vezes de uso antes
da lavagem, para categorias de roupas com alto impacto. Supondo uma amostragem
aleatória, a margem de erro para cada um desses parâmetros foi bem baixa (+/-3% ou
menos, dependendo do mercado). A pesquisa não foi repetida em 2018.
As pegadas hídrica e de carbono associadas ao algodão, especiﬁcamente o Better Cotton
(obtido por meio de um sistema de balanço de massa e auto relatado pelas fábricas de
tecidos) são derivadas de uma média ponderada dos indicadores de resultados da BCI. A
metodologia utilizada e os resultados apresentados não foram veriﬁcados pela BCI.
Normas de prática
Ao coletar dados ou calcular impactos, usamos apenas diretrizes e normas desenvolvidas
e reconhecidas pelo setor ou pelos diversos stakeholders:
Dados de funcionários: Obtidos de nossos sistemas de Recursos Humanos
transacionais. As práticas seguem as normas do setor relativas à identiﬁcação de gênero,
níveis de administração e tipos de contratos. A pesquisa de engajamento de funcionários
foi realizada por uma empresa terceirizada independente para garantir anonimato e
conﬁdencialidade.
Dados sobre algodão e matérias-primas: Obtidos de nossos sistemas internos sobre
colocação de pedidos e vendas.

Dados sobre clima e pegada de carbono: Obtidos de dados ﬁnanceiros essenciais e
modelados usando métodos híbridos de Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) de entrada/saída,
combinados com dados de negócio da C&A, usando o software da empresa Aligned
Incentives. Todos os métodos utilizados seguiram as normas WBCSD/WRI Greenhouse Gas
Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard e do Corporate Value Chain (Scope
3) Accounting and Reporting Standard. No caso da água, aplicamos tanto a metodologia
de LCA híbrida da Aligned Incentives quanto a metodologia da Water Footprint Network
para impactos causados por água classiﬁcada como verde, azul e cinza. Fatores de
emissão baseados em localização e mercado para redes elétricas foram fundamentados
em dados da International Energy Administration (IEA), fatores relatados em termos de
país pelo governo brasileiro e fatores de mistura residuais da Association of Issuing Bodies
(AIB).
Garantia limitada do Inventário de GEE – A C&A contratou voluntariamente a
PriceWaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) como uma
empresa de auditoria independente para realizar um trabalho de garantia limitada em
certos indicadores de desempenho não ﬁnanceiros, divulgados no Relatório de
Sustentabilidade de 2017. A PwC conduziu o trabalho de garantia limitada de acordo com
a norma internacional ISAE 3000 – Intenational Standard on Assurance Engagements
(Revisada) –, para veriﬁcar se os indicadores divulgados estão de acordo com os princípios
estabelecidos nas Diretrizes GRI G4 da Global Reporting Initiative.
Parte do trabalho concentrou-se na avaliação dos inventários de gases de efeito estufa
(GEE) dos Escopos 1, 2 e 3 nos mercados da C&A na Europa, Brasil, México e China.
Através deste trabalho, a PwC conseguiu garantir inventários de GEE para a Europa e o
Brasil, que compõem mais de 90% do inventário de GEE da C&A dos Escopos 1, 2 e 3. No
México e na China, a C&A utiliza os resultados e as recomendações do trabalho de
garantia para desenvolver processos de relato, fortalecer o sistema de controle interno e
formalizar a coleta de dados.
Dados do cliente: Obtidos de entrevistas com mais de 6.000 consumidores em nossos
principais mercados. O projeto e a análise da pesquisa foram realizados pela GlobeScan.
Informações sobre direitos humanos: Trabalhamos para identiﬁcar questões de
direitos humanos por meio de nossos processos internos de SSC e empregando terceiros
como a consultoria Deloitte para realizar análises independentes. A nossa due diligence
em matéria de direitos humanos segue as Diretrizes da ONU para Empresas e Direitos
Humanos.
Dados sobre produtos químicos: Em 2018, adotamos o módulo HIGG 3.0 da
Sustainable Apparel Coalition.
Materialidade: Nossa análise obedece a deﬁnição de materialidade da GRI. Não
utilizamos a deﬁnição da International Accounting Standards Board (IASB) na
determinação de tópicos relevantes. Reavaliamos a materialidade anualmente. Os
principais tópicos de nosso trabalho não foram alterados em 2018 em relação a 2017,
embora os tenhamos discutido mais detalhadamente no relatório deste ano.
Leia sobre nossas questões relevantes

O que queremos dizer quando dizemos que…
A C&A é uma organização de compras e varejo; não possuímos fábricas próprias. É

importante entender o que queremos dizer quando usamos os seguintes termos:
C&A, a empresa, nós ou nosso: Refere-se às entidades jurídicas próprias pertencentes
à marca C&A. A menos que especiﬁcado de outra forma, os termos referem-se a todos os
mercados de varejo e de fornecimento para a C&A. Eles não se referem à nossa holding, à
COFRA Holding AG ou a qualquer uma das suas subsidiárias não relacionadas à C&A.
C&A Foundation: A C&A Foundation é uma fundação corporativa privada associada à
marca C&A. O seu trabalho apoia toda a indústria de vestuário, da qual a C&A faz parte, a
ﬁm de tornar a moda uma força para o bem.
Fornecedores: Refere-se a terceiros independentes com os quais temos uma relação
contratual. Nossos fornecedores operam seus próprios negócios e gerenciam fábricas.
Fábricas ou unidades de produção (UPs): São os locais reais onde as peças de
vestuário são produzidas sob o controle de nossos fornecedores contratados.
Time Global de Sustentabilidade: Inclui nossa equipe de liderança, composta por
nossos principais líderes internos em sustentabilidade e nossos colegas das regiões. Essa
equipe é encarregada da estratégia global de sustentabilidade e pelas políticas que regem
a nossa gestão de riscos, compliance e desempenho com relação à sustentabilidade e
liderança.
Sustainable Supply Chain (SSC): Refere-se à nossa função de auditoria social e
ambiental, na qual a política e a estratégia são lideradas por nosso Diretor de
Sustentabilidade e a execução é de responsabilidade de cada CEO regional. A SSC é uma
função de execução regida pela supervisão de segunda e terceira parte.
Sustainable Chemicals Management (SCM): Refere-se ao tópico de manejo
relacionado a Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos dentro de nossa rede de
fornecimento.
Transparência
Acreditamos que ser transparente ajuda a gerar melhores práticas em todo o setor. Além
disso, a transparência é importante para os nossos stakeholders e está se tornando cada
vez mais importante para nossos clientes. Neste relatório, tentamos cobrir não apenas o
progresso positivo e as análises detalhadas da nossa rede de fornecimento, mas também
os desaﬁos enfrentados ao longo do caminho.
Nesse contexto, ﬁcamos em segundo lugar entre as 55 marcas que foram avaliadas no
quarto Índice Anual de Transparência da Informação Corporativa (Corporate Information
Transparency Index - CITI).
A C&A também ﬁcou com a quarta melhor pontuação entre as marcas avaliadas pelo
Índice de Transparência da Moda de 2019 do Fashion Revolution, uma revisão que
compreende 200 marcas e varejistas de moda global de acordo com o nível de divulgação
sobre políticas, práticas e impactos socioambientais. Aumentamos nossa pontuação geral
desde o índice anterior e recebemos altas pontuações por nossos compromissos,
governança, igualdade de gêneros, materiais sustentáveis e outras divulgações. Além
disso, a C&A Brasil foi reconhecida com a melhor pontuação de 2018 no Índice de
Transparência da Moda Brasil do movimento Fashion Revolution, que analisou 20 marcas
de moda. A C&A ﬁcou com os melhores pontos em termos de política, comprometimento e
governança e obteve altas pontuações em outras categorias, como rastreabilidade.[1]
Colaboramos e compartilhamos informações com nossos parceiros, fornecedores e outras

marcas. Anualmente, publicamos uma lista das fábricas e endereços de nossos
fornecedores de nível 1 e nível 2.
Veja a lista completa das fábricas dos nossos fornecedores aqui.
[1]

A C&A Foundation é um dos principais ﬁnanciadores do Fashion Revolution e do Índice.

Revisão externa
Este relatório de sustentabilidade chega em um momento em que a indústria global de
vestuário nunca esteve tão em foco. Conforme a extensão dos impactos negativos
ambientais e sociais da indústria se torna cada vez mais clara, o barômetro anual de como
a indústria está respondendo a esses desaﬁos – o relatório Pulse of the Fashion Industry mostra que, embora a indústria da moda tenha melhorado seu desempenho social e
ambiental em 2018, isto se deu a um passo mais lento do que nos anos anteriores. O
estudo conclui que se a indústria não implementar mudanças em um ritmo mais rápido,
não atingirá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Tampouco
atenderá ao Acordo de Paris, cujo signiﬁcado é elevado à medida que o mundo acorda
para uma emergência climática real e urgente.
No entanto, o desempenho da C&A está deﬁnitivamente seguindo na direção certa, com
um bom progresso rumo a todas as metas de desempenho ambiental e social. Os
destaques incluem a divulgação pública de suas fábricas de fornecedores de nível 1 e
nível 2 em todo o mundo, os 71% de algodão adquiridos mais sustentavelmente, como
orgânico certiﬁcado ou Better Cotton, e realizações notórias como, por exemplo, tornar-se
a primeira varejista a apresentar jeans com certiﬁcação Cradle to Cradle TM nível Gold na
Europa, no Brasil e no México.
Este relatório também destaca que a C&A realmente entende sua enorme inﬂuência sobre
as 3,5 milhões de pessoas a que atende todos os dias ao redor do mundo. Juntamente
com a abrangente campanha #WearTheChange, agora presente em todos os mercados da
C&A, a empresa expandiu seu programa de coleta de roupas usadas em lojas físicas para
novas geograﬁas - clientes em oito das regiões da C&A agora podem levar suas roupas
indesejadas para as lojas da C&A, e clientes em um nono país podem participar de um
programa de coleta on-line.
Em matéria de sustentabilidade, a C&A está fazendo tudo certo e a empresa deve se
orgulhar de suas conquistas, o que a coloca em uma sólida posição de liderança.
O desaﬁo, entretanto, é que o que equivale a fazer a coisa certa está em constante
mudança, com o limiar da liderança de sustentabilidade em vestuário aumentando o
tempo todo, mesmo que ainda haja muitos retardatários.
A C&A está em excelente posição para enfrentar esse desaﬁo. Os planos para publicar as
Metas Baseadas na Ciência (Science-Based Targets) para as emissões de gases de efeito
estufa vêm em boa hora, e estou ansiosa para vê-los na frente e no centro da nova
estratégia global de sustentabilidade, planejada para publicação em 2020. Quando se

trata da nova estratégia de sustentabilidade, eu gostaria de ver isso ﬁrmemente ancorado
na principal estratégia de negócios. Também gostaria de ver evidências de que a diretoria
executiva da empresa aborda a sustentabilidade com o mesmo grau de foco que recebem
as métricas padrão de sucesso nos negócios.
Eu proponho esse desaﬁo, pois estou convencida de que a próxima onda de liderança na
indústria global de vestuário trará o surgimento de modelos de negócios verdadeiramente
sustentáveis. Modelos de negócios que entregam valor para além das atuais medidas
binárias de sucesso econômico, que são lineares e um tanto imperfeitas. Até que os
negócios na indústria de vestuário forneçam uma criação de valor tangível a partir dos
mais altos padrões de desempenho social e ambiental, permanecerá a barreira sistêmica
mais signiﬁcativa e que atualmente está no caminho da moda sustentável: a atual
economia de mercado.
Com sua estrutura familiar, sua herança de 178 anos, seus valores profundos, sem contar
a C&A Foundation, que tem como alvo uma ampla gama de desaﬁos sistêmicos no setor, a
C&A está em uma posição incomparável para criar e entregar um modelo de negócios
sustentável e circular. Há também as muitas colaborações do setor nas quais a C&A
desempenha um papel de liderança. Como a empresa pode impulsionar ainda mais essas
colaborações para criar as condições necessárias para a transformação do modelo de
negócios?
A desaceleração no progresso em direção à sustentabilidade, ressaltada no Relatório
Pulse, poderia, em última análise, desacelerar o próprio desempenho da C&A, dada a
interconectividade das questões. Nenhuma empresa é uma ilha, e simplesmente não é
possível conceber um negócio sustentável dentro de um sistema insustentável, que é
como eu descreveria o atual sistema de vestuário.
Assim sendo, enquanto a C&A contempla sua próxima estratégia global, convido a
empresa a turbinar sua ambição e deﬁnir a próxima onda de liderança no setor. Ao fazê-lo,
a empresa terá feito a sua parte para garantir que o setor faça uma transição bemsucedida da trajetória atual para uma em que os ODS sejam alcançados e a indústria
global de vestuário seja circular, regenerativa e verdadeiramente sustentável.

Sally Uren
CEO, Fórum para o Futuro

Estruturas globais
As estruturas globais fornecem uma bússola
sobre sustentabilidade
Sabemos que nossos desaﬁos não são únicos: governos, consumidores e empresas
reconhecem cada vez mais que os negócios devem criar mudanças positivas para a
sociedade. Alinhamos nossa estratégia a estruturas globais relevantes para nossos
negócios e indústria, que ajudam a guiar nossa abordagem.
Para este relatório, a C&A aplicou as Normas da Global Reporting Initiative (GRI). Nossa
avaliação de materialidade deﬁniu os indicadores abordados com mais detalhes.
Somos signatários do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC), um conjunto de princípios
universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção para
empresas.
Também apoiamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que
fornecem uma estrutura para o avanço da agenda de sustentabilidade. Em 2016,
desenvolvemos ainda mais a nossa abordagem para integrar os ODS em nossas
operações, inovações e parcerias e, durante 2017 e 2018, progredimos continuamente no
sentido de integrá-los em nosso planejamento e operações de negócios. À medida que
revisamos e atualizamos nossa estratégia global de sustentabilidade para 2020 e além, os
ODS desempenharão um papel em nossa plataforma revisada.
Para navegar no nosso relatório usando essas três estruturas, consulte o nosso índice GRI,
UNGC e ODS.
Seis metas globais que guiam nossa estratégia e estrutura de apresentação de
informações
O trabalho que fazemos para criar moda com um impacto positivo contribui de várias
maneiras para os ODS. Os seis objetivos a seguir são particularmente relevantes para
nossos negócios, nossos impactos e a contribuição que podemos dar. Nossa principal
parceira, a C&A Foundation, trabalha em toda a cadeia de valor do setor de vestuário para
promover mudanças sistêmicas na indústria. Juntos, estamos gerando soluções de longo
prazo à medida que trabalhamos para atingir as metas estabelecidas em nossa plataforma
global de sustentabilidade para 2020 e os ODS. Nos próximos anos, continuaremos
desenvolvendo e aprimorando nossa abordagem aos ODS.

Contribuição da C&A para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável

ODS #5 – Igualdade de gênero
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e
meninas
Meta Relacionada de Sustentabilidade da C&A para 2020
Estabelecer e alcançar metas em nosso Plano de Ação dos Princípios de Empoderamento
das Mulheres
O Objetivo 5 aﬁrma que a igualdade de gênero não é apenas um direito humano
fundamental, mas a base para um mundo pacíﬁco, próspero e sustentável. Quando as
mulheres são educadas, saudáveis e economicamente empoderadas, as famílias e as
comunidades podem prosperar.
As mulheres são a força por trás do nosso setor. Assim como a maioria de nossos clientes
e funcionários são mulheres, a maioria das pessoas que faz nossas roupas também é.
Estamos trabalhando para capacitar as mulheres e alcançar a igualdade de gênero em
toda a nossa rede de fornecimento, desde a produção de matérias-primas até a fabricação
e venda de nossas roupas.
Incorporamos esse ODS em nossa estratégia geral das seguintes formas:

Produtos sustentáveis
Queremos criar produtos que todos possam desfrutar, independentemente do gênero.
Reconhecemos a necessidade de reﬂetir isso nos produtos que projetamos para homens e
mulheres e na maneira como os comercializamos.
Leia mais
Rede de fornecimento sustentável
Estamos aumentando a transparência em toda a nossa rede de fornecimento, divulgando
publicamente as fábricas de nossos fornecedores de nível 1 e nível 2 todos os anos. 46%
dos trabalhadores de nossa rede de fornecimento, que são predominantemente mulheres,
trabalham em fábricas de alto desempenho, com classiﬁcação A/B que atendem a nossos
altos padrões de jornada de trabalho, salários mínimos, discriminação, violência ou outros
abusos e produção não declarada.
Leia mais
Estamos colaborando com outras organizações, como a Ethical Trading Initiative, a
GoodWeave e a C&A Foundation, para proteger os mais vulneráveis e abolir o Sumangali,
uma forma de trabalho forçado na Índia que afeta meninas e mulheres.
Leia mais
Vidas sustentáveis
A C&A aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU em março de 2018
e, desde então, criamos roteiros e planos de ação localmente relevantes para tratar sobre
a paridade de gênero e o empoderamento das mulheres em nossas quatro regiões
operacionais.
Leia mais
Contribuímos para fortalecer as comunidades com foco em mães e crianças, por meio de
uma parceria com a Save the Children e a C&A Foundation. Em 2018, renovamos nossa
parceria com a Save the Children, comprometendo-nos a oferecer suporte contínuo ao
longo de três anos (2018-2020) e fornecendo mais de 10 milhões de euros.
Leia mais

ODS #6 – Água potável e saneamento
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos
Metas Relacionadas de Sustentabilidade da C&A para 2020
100% do nosso algodão mais sustentável
67% das nossas matérias-primas mais sustentáveis
Descarte zero de produtos químicos perigosos

Redução de 30% do consumo de água na produção de nossas matérias-primas (tomando
2016 por base, até 2025)
Redução de 10% do uso de água nas lojas, centros de distribuição e escritórios da C&A
(tomando 2012 por base, até 2025)
A escassez de água afeta mais de 40% da população mundial e está projetada para
aumentar. O Objetivo 6 analisa como oferecemos acesso à água potável e saneamento
básico a bilhões de pessoas que atualmente vivem sem ele. 2018 é o quarto ano em que
realizamos uma avaliação cientíﬁca detalhada de todo o nosso ciclo de vida para entender
onde estão nossos impactos e onde podemos dar a maior contribuição.
Incorporamos esse ODS em nossa estratégia geral das seguintes formas:
Produtos sustentáveis
Nossa meta fundamental de obter 100% de algodão mais sustentável ampara nossa
abordagem à água, já que o algodão mais sustentável - e o algodão orgânico em
particular - consome consideravelmente menos água do que o algodão convencional.
Leia mais.
Somos membros do CottonConnect, do Organic Cotton Accelerator (OCA) e da Better
Cotton Initiative (BCI). Todas as três iniciativas de âmbito industrial apoiam os produtores
de algodão na adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, incluindo o uso reduzido de
água.
Leia mais
Rede de fornecimento sustentável
Como parte de nosso compromisso com o Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos,
monitoramos de perto a qualidade das águas residuais das fábricas de nossos
fornecedores e divulgamos publicamente os resultados. Em 2018, realizamos 379
auditorias de gestão química, 478 testes de águas residuais e 379 visitas de planos de
ação corretiva para avaliar os esforços para atender aos requisitos do nosso programa de
gestão sustentável de substâncias químicas.
Leia mais
Também realizamos 16 seminários de dois dias sobre gestão de produtos químicos e
águas residuais, treinando mais de 400 funcionários de fábricas.
Leia mais
Em 2018, para aumentar a ênfase na qualidade dos eﬂuentes em relação aos parâmetros
convencionais em nossa rede de fornecimento, a C&A aprimorou ainda mais o Padrão de
Desempenho Mínimo, adicionando o requisito para atender ao Nível de Base estabelecido
nas Diretrizes de Águas Residuais do ZDHC.

ODS #8 - Trabalho decente e crescimento econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para
todos
Metas Relacionadas de Sustentabilidade da C&A para 2020
100% dos nossos produtos provenientes de fornecedores com classiﬁcação A/B
Desenvolver capacitação e senso de propriedade junto aos fornecedores da nossa rede de
fornecimento
O Objetivo 8 exige mais empregos que proporcionem, não só salários decentes, mas que
também estimulem a economia e ofereçam oportunidades iguais para homens e
mulheres, protegendo, ao mesmo tempo, o meio ambiente. A indústria de vestuário tem
um papel importante a desempenhar na oferta de empregos de qualidade que estimulem
o desenvolvimento.
Trabalhamos com as unidades de produção de nossos fornecedores para garantir a
qualidade dos empregos em nosso setor - em todos os lugares onde operamos e
adquirimos nossos produtos - preservando os direitos trabalhistas e as condições de
trabalho seguras e justas, questões centrais para o trabalho decente. Também criamos
empregos nas comunidades onde temos lojas e escritórios da C&A.
Incorporamos esse ODS em nossa estratégia geral das seguintes formas:
Rede de fornecimento sustentável
Acreditamos que condições de trabalho seguras e justas devem ser a norma para todos os
trabalhadores de vestuário. Identiﬁcamos as quatro principais questões trabalhistas
enfrentadas por nossos fornecedores e criamos estratégias de longo prazo para cada
desaﬁo: jornada de trabalho e remuneração, segurança predial e contra incêndios,
liberdade de associação e produção não declarada.
Leia mais
Estamos ativamente envolvidos na ACT, uma iniciativa global de Ação, Colaboração e
Transformação, para unir os interessados na melhoria dos salários por meio da negociação
coletiva nos principais países produtores, padrões de fabricação de qualidade
internacional e práticas de compra responsáveis para elevar o piso salarial.
Leia mais
Trabalhando com nossos fornecedores, queremos ajudar a desenvolver a capacitação e o
senso de propriedade a respeito dos problemas que eles enfrentam. Nosso Programa de
Monitoramento Participativo (SOP) abrange os principais fornecedores da C&A,
responsáveis por mais de 67.500 trabalhadores.
Leia mais
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
trabalhistas podem ser desconhecidos. Estamos mudando esse pensamento ao apoiarmos
contratos justos e diálogo social.
Leia mais
Vidas sustentáveis

Ouvimos nossos funcionários para entender e tomar atitudes sobre os assuntos que
importam para eles. Em nossa pesquisa de engajamento global, pedimos aos funcionários
que nos deem suas opiniões sobre os valores, a estratégia, a abordagem da C&A sobre
sustentabilidade e como é nosso desempenho como empregadores.
Leia mais
A C&A e a C&A Foundation ganharam o Prêmio de Engajamento de Funcionários de 2018
na categoria Responsabilidade Social para nossa campanha O Mundo que te Inspira,
lançada no mesmo ano.
Leia mais

ODS #12 – Consumo e produção responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Metas Relacionadas de Sustentabilidade da C&A para 2020
Eliminação dos resíduos lançados em aterros sanitários em nossa cadeia de operações de
varejo (até 2025)
100% do nosso algodão mais sustentável
67% das nossas matérias-primas mais sustentáveis
Aumentar continuamente os produtos com certiﬁcação Cradle to Cradle™ em nossos
mercados.
Descarte zero de produtos químicos perigosos
Redução de 30% do consumo de água na produção de nossas matérias-primas (tomando
2016 por base, até 2025)
Redução de 10% do uso de água nas lojas, centros de distribuição e escritórios da C&A
(tomando 2012 por base, até 2025).
O Objetivo 12 nos pede para pensar duas vezes sobre as coisas que usamos, o lixo que
criamos e como isso afeta nosso planeta - trata-se de fazer mais (e melhor) com menos.
Este princípio está no centro de nossa estratégia global de sustentabilidade, desde o
trabalho que fazemos em nossa rede de fornecimento para um meio ambiente limpo até
nosso compromisso com um novo normal, onde vendemos produtos de moda circulares,
projetados para o próximo uso.
Nossa visão é de uma economia circular restaurativa, onde nada é desperdiçado na
criação ou no descarte de nossas roupas.
Incorporamos esse ODS em nossa estratégia geral das seguintes formas:
Produtos sustentáveis
Em 2017, a C&A lançou a primeira camiseta com certiﬁcação Cradle to CradleTM nível Gold

- uma peça reciclável feita com 100% de algodão orgânico, com materiais e produtos
químicos seguros, produzida de maneira social e ambientalmente responsável. Desde
então, a C&A lançou mais produtos com a certiﬁcação Cradle to CradleTM, incluindo jeans
nas linhas Masculina e Feminina.
Leia mais
Em 2018, demos mais um passo importante rumo a nossa meta de 100% de algodão mais
sustentável, lançando um projeto-piloto inovador de rastreabilidade de algodão orgânico
com a Fashion for Good, C&A Foundation, Organic Cotton Accelerator (OCA) e Bext360.
Esta iniciativa utiliza uma tecnologia inovadora para rastrear o algodão orgânico nos
tecidos através da cadeia de valor, que é imprescindível para garantir a integridade,
qualidade e pureza do algodão orgânico.
Pelo sexto ano, fomos reconhecidos como a maior compradora mundial de algodão
orgânico, e nosso compromisso com 100% de algodão mais sustentável - incluindo
orgânico e Better Cotton - ajudará a garantir que utilizemos signiﬁcativamente menos
recursos naturais e emitamos menos CO2, em comparação com o algodão convencional.
Leia mais
Na Europa e na China, tomamos a decisão ousada de nos comprometermos a obter 100%
de nossas ﬁbras de celulose artiﬁciais de fornecedores que têm práticas para impedir que
produtos ﬂorestais nativos ou ameaçados entrem em sua rede de fornecimento.
Leia mais
Continuamos desenvolvendo outras coleções de roupas inovadoras, incluindo jeans
sustentável feito com algodão orgânico e PET reciclado feito de garrafas plásticas.
Leia mais
Estamos ajudando os clientes a dar uma segunda vida às roupas por meio de nossos
programas de coleta de roupas usadas. Desde o nosso lançamento bem-sucedido na
Holanda, ampliamos o programa de coleta de roupas usadas em lojas físicas na Bélgica,
Brasil, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha e Suíça. Também lançamos um
conveniente programa de coleta on-line para clientes na Alemanha e, em 2019, estamos
conduzindo um projeto-piloto em 10 lojas no México. Essas iniciativas não apenas tornam
mais fácil para os clientes descartar roupas indesejadas de forma responsável, como
também ajudam a direcionar nossa indústria para uma abordagem circular.
Leia mais
Rede de fornecimento sustentável
Nossa estratégia de Gestão Sustentável de Substâncias Químicas (SCM) orienta nosso
trabalho na eliminação de produtos químicos perigosos da nossa rede de fornecimento até
2020.
Em 2018, continuamos a implementar nosso Programa de SCM em todos os principais
fornecedores de nível 1, nível 2 e nível 3, criando um progresso tangível em relação ao
nosso compromisso de descarte zero de produtos químicos perigosos.
Ainda durante o ano, lançamos ferramentas para aumentar a transparência com relação
às substâncias químicas utilizadas em nossa rede de fornecimento, a ﬁm de melhor
direcionar a adoção de produtos químicos mais seguros.
Também aumentamos a ênfase e a prioridade da qualidade dos eﬂuentes, melhorando
ainda mais o Padrão de Desempenho Mínimo para águas residuais de fornecedores, e
continuamos atualizando o Padrão anualmente à medida que trabalhamos em direção ao
descarte zero de produtos químicos perigosos.

Leia mais

ODS #13 – Ação contra a mudança global do clima
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e
seus impactos
Metas Relacionadas de Sustentabilidade da C&A para 2020
100% do nosso algodão mais sustentável
67% das nossas matérias-primas mais sustentáveis
Redução de 20% da pegada de carbono nas lojas, centros de distribuição e escritórios da
C&A
O Objetivo 13 trata de encontrar soluções para a mudança climática. Serão necessárias
ações de todos nós para criar um impacto positivo signiﬁcativo. Estamos trabalhando para
reduzir nossas emissões de carbono em toda a nossa cadeia de valor.
Em 2018, completamos nossa quarta Avaliação de Ciclo de Vida (LCA) detalhada e híbrida
para entender melhor onde estão nossos impactos e onde podemos dar a maior
contribuição. Graças a melhorias na modelagem, conseguimos estabelecer uma linha de
base nova e mais precisa para medir nossas reduções daqui para frente. Também
estamos usando nossos dados de LCA e de outras fontes para deﬁnir nossas metas
climáticas baseadas na ciência, ajudando a garantir que estamos reduzindo as emissões
em conformidade com o Acordo de Paris sobre mudança climática. Este processo inclui o
desenvolvimento e avaliação de vários cenários-alvo, um exercício detalhado que
continuará em 2019, em alinhamento com a nossa nova estratégia de sustentabilidade
para 2020.
Incorporamos esse ODS em nossa estratégia geral das seguintes formas:
Produtos sustentáveis
Nós adquirimos ativamente algodão orgânico e Better Cotton para atingir nossa meta de
100% de algodão mais sustentável até 2020. O algodão compõe 57% dos materiais que
usamos, então é onde podemos ter o maior impacto. Já percorremos mais de dois terços
do caminho para atingir nossa meta: 71% do algodão que obtemos é mais sustentável e
isso traz muitos benefícios, tanto sociais quanto ambientais.
Leia mais
Em 2018, as emissões de gases de efeito estufa foram 12% menores do que em 2016, o
ano de referência. Isso foi inﬂuenciado pela obtenção de materiais mais sustentáveis.
Leia mais
Nossa participação no Organic Cotton Accelerator e na Better Cotton Initiative nos permite
apoiar os produtores de algodão na adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis que

usam menos pesticidas, cuidam da saúde do solo e conservam os habitats naturais e a
biodiversidade.
Leia mais
Rede de fornecimento sustentável
Nosso compromisso fundamental de obter 100% de algodão mais sustentável ampara
nossa abordagem ao combate às mudanças climáticas. Estimamos que, em 2018, nossa
mistura de algodão sustentável contribuiu com 10% menos CO2 do que a quantidade
equivalente de algodão convencional, evitando cerca de 54.600 toneladas de emissões de
gases de efeito estufa.
Leia mais
O uso e o descarte de roupas por nossos clientes representam 10% do total da nossa
pegada de carbono. Exploramos os hábitos de nossos clientes para aprofundar esse
número, e descobrimos que uma alta proporção (60-85%) de nossos clientes secam suas
roupas em varal, e a maioria usa artigos como calças, camisas e blusas várias vezes antes
de lavar.
Leia mais

ODS #17 – Parcerias e meios de implementação
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável
Meta Relacionada de Sustentabilidade da C&A para 2020
Apoiar inovações circulares em nossa cadeia de valor através de nossa parceria com a
Fashion for Good
Este Objetivo reconhece que uma agenda de desenvolvimento sustentável bem-sucedida
requer parcerias entre o governo, o setor privado e a sociedade civil.
Na C&A, colaboração e parcerias são centrais para nossa abordagem. Acreditamos
ﬁrmemente que precisamos de convergência em torno de padrões comuns e entre
iniciativas e organizações para gerar coerência em toda a cadeia de valor e trabalhar para
atingir as metas globais. A Fashion for Good, nomeada em uma de nossas metas para
2020, é uma parceira importante, mas participamos de muitas parcerias com vários
stakeholders que mobilizam e compartilham conhecimento, experiência, tecnologia e
recursos ﬁnanceiros em apoio aos ODS.
Veja uma lista completa de nossas parcerias aqui

Prêmios
Reconhecimento dos nossos compromissos
Queremos fazer a coisa certa para o nosso negócio e inspirar e desaﬁar outras pessoas do
nosso setor a adotar uma visão sustentável. Não trabalhamos com sustentabilidade para
ganhar prêmios, mas sempre nos alegramos quando nossos esforços são reconhecidos
externamente.
Em 2018:

Fomos reconhecidos como o maior comprador mundial de algodão orgânico pelo sexto
ano, e o maior comprador de ﬁbras de celulose artiﬁciais preferenciais (ecológicas e/ou
socialmente inovadoras) pela Textile Exchange.
Fomos ﬁnalistas por The Circulars de 2018 na premiação The Accenture Strategy Award,
na categoria Multinacional com Economia Circular.
Ficamos com a 4a melhor pontuação entre as marcas mais transparentes do Índice de
Transparência da Moda de 2019 do Fashion Revolution, que avalia 200 empresas de
acordo com as divulgações sobre suas políticas, práticas e impactos socioambientais. No
ano anterior, ﬁcamos em 5o lugar. Além disso, a C&A Brasil ﬁcou com a melhor pontuação
no Índice de Transparência da Moda Brasil de 2018 do Fashion Revolution.
Fomos colocados no 'Círculo de Líderes' da indústria de vestuário multissetorial pela
Textile Exchange, por nossa liderança geral na estratégia de ﬁbras e materiais
preferenciais, gerenciamento da rede de fornecimento têxtil, consumo de material e
engajamento do consumidor.
Fomos classiﬁcados como “Bom” e um exemplo de fast fashion responsável na
classiﬁcação da Good on You Fashion Platform de 2018, em comparação com muitas
empresas que receberam a classiﬁcação “It's A Start” (“É um começo”).
Juntamente com a C&A Foundation, conquistamos os Prêmios de Engajamento de
Funcionários de 2018 na categoria Responsabilidade Social por nossa campanha O Mundo
que te Inspira.
Conquistamos o Prêmio de PR News CSR Award de 2019 em Design/Redesign de Produto
pelas nossas camisetas e jeans com certiﬁcação Cradle to CradleTM.
Nosso jeans com certiﬁcação Cradle to CradleTM foi selecionado pela Partnership for
Sustainable Textiles do Governo Federal da Alemanha, o Textilbündnis, como uma das
iniciativas mais inovadoras de 2018.
A C&A Brasil também foi reconhecida pelo Prêmio Eco pelos ‘produtos com a certiﬁcação

Cradle to CradleTM’ e pelas ‘ações do Movimento ReCiclo (coleta de roupas usadas em loja)
+ Programa de Lixo Eletrônico’.
A C&A Brasil foi vencedora do Prêmio Ecoera, projetado pela especialista em
sustentabilidade Chiara Gadaleta para avaliar os mercados de moda, beleza e design em
indicadores sociais e ambientais.

