
Fazer da Moda Sustentável o Novo Normal
Relatório Global de Sustentabilidade 2018
Na C&A, acreditamos que todos devem se sentir bem todos os dias, ao mesmo tempo em
que apoiamos uma boa qualidade de vida para quem faz nossas roupas e um planeta
saudável. Queremos que os nossos clientes acreditem que fazemos a coisa certa para que
eles possam comprar nossos produtos sem ter de escolher entre o que é sustentável e o
que não é.

O Mundo que te Inspira
65% dos funcionários da C&A em todo o mundo participaram da nossa campanha O
Mundo que te Inspira, demonstrando seu orgulho por nossa empresa, valores e esforços
para tornar o mundo um lugar melhor

leia mais

Transparência em foco
Divulgamos publicamente as unidades produtivas de nossos fornecedores de nível 1 e
nível 2 em todo o mundo. 46% dos trabalhadores da nossa rede de fornecimento
trabalham em fábricas com as melhores classificações

leia mais

Menos recursos naturais
Por meio da nossa aquisição de algodão mais sustentável, reduzimos o consumo de água
azul em 51% (a água azul é a água doce de superfície ou subterrânea utilizada para o
cultivo ou produção de bens)

leia mais

Algodão mais sustentável
Somos o maior comprador mundial de algodão orgânico. 71% do algodão que obtemos é
orgânico certificado ou Better Cotton - aproximando-nos da nossa meta de 100% para
2020

leia mais

Rumo ao novo normal
Estamos trabalhando em uma visão do novo normal – na qual a sustentabilidade é apenas
outra palavra para normal. Para alcançar nossa visão de moda com um impacto positivo,
nosso trabalho de sustentabilidade tem como foco as áreas que são mais relevantes para
os nossos negócios e onde podemos atingir o maior impacto – nossos produtos, nossa
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rede de fornecimento e a vida das pessoas.

Leia mais sobre nossa abordagem

 

Usar nossa influência para uma mudança positiva
A C&A é uma das varejistas mais sólidas e pioneiras no setor de vestuário no mundo.
Oferecemos roupas de qualidade e acessíveis aos 3,5 milhões de visitantes que
recebemos em nossas lojas, todos os dias. Com aproximadamente 51.000 funcionários em
todo o mundo e mais de 1 milhão de trabalhadores do setor de vestuário em nossa rede
de fornecimento, reconhecemos nossa influência e nossa responsabilidade de usá-la para
uma mudança positiva em todo o setor.

Leia mais sobre a C&A

Sobre a C&A
Cuidando de gerações
A C&A é uma das varejistas mais sólidas e pioneiras no setor de vestuário no mundo –
líder no negócio de varejo de moda, fornecendo roupas acessíveis e de qualidade a 100
milhões de clientes por ano.  Com cerca de 51.000 funcionários no mundo todo, o nosso
negócio de varejo abrange 18 países na Europa, além do Brasil, México e China.
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Desde nossa fundação em 1841 por Clemens e August Brenninkmeijer em Sneek, na
Holanda, a C&A vem definindo a maneira como as pessoas escolhem e compram suas
roupas. Hoje, a empresa de varejo C&A faz parte do Grupo COFRA, sediado em Zug, na
Suíça. Ainda uma empresa familiar após seis gerações, os nossos valores estão
profundamente enraizados. Queremos que os nossos clientes se sintam bem comprando
na C&A e que os nossos funcionários sintam orgulho de nossas contribuições para a
sociedade.

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

Fazer da moda sustentável o novo normal

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

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

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



Produtos Sustentáveis

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

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

Rede de Fornecimento Sustentável

Tendo em vista que a maioria dos fornecedores da C&A Europa está sediada na Ásia, a
região estimula o nosso trabalho na direção do fornecimento responsável. A C&A Europa
trabalha com diversos parceiros para reforçar as práticas ambientais em nossa rede de
fornecimento.
Leia mais
Com três anos de fortalecimento do processo de due diligence em direitos humanos em
nossa rede de fornecimento - usando os Princípios Orientadores da ONU para Empresas e
Direitos Humanos para verificar se o nosso programa de Rede de Fornecimento
Sustentável é adequado ao Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias da

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/fibras-de-celulose-sinteticas/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/poliester-reciclado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/plumas-e-penas-compradas-de-maneira-responsavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/acao-conjunta-em-lojas-fisicas/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/clima/


C&A - a avaliação feita por terceiros indicou que o programa da C&A Europa está
funcionando de forma eficaz.
Leia mais
Continuamos trabalhando ativamente com a Ethical Trading Initiative, a Fair Labour
Association e outras marcas para apoiar a força de trabalho de refugiados sírios na
indústria de vestuário da Turquia, participando de iniciativas para ajudar no recrutamento,
conscientização e apoio à integração social.
Leia mais   
Estamos trabalhando em prol de nossa meta ambiciosa de eliminar os resíduos
descartados em aterros sanitários, desenvolvendo uma abordagem europeia unificada
para lidar com estoque não vendido e enfatizando a reutilização sempre que possível. Em
2018, reciclamos 15.403 toneladas de caixas de papelão e papel, além de 3.314 toneladas
de cabides e outros plásticos.
Leia mais

Vidas Sustentáveis

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

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

Produtos Sustentáveis

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

Rede de Fornecimento Sustentável

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

Vidas Sustentáveis

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

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

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

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

Rede de Fornecimento Sustentável

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

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

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

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

Rede de Fornecimento Sustentável

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

Vidas Sustentáveis

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

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

Nossos valores estão incorporados nos cinco princípios a seguir:

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

Código de Conduta para o Fornecimento de Mercadorias

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

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

Leia mais sobre como classificamos nossos fornecedores

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

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

Código de Ética de Funcionários

Adesão a altos padrões

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

Leia mais sobre o envolvimento de funcionários
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Leia mais sobre igualdade e diversidade

 

Outras considerações importantes

Marketing responsável

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

Respeito aos direitos humanos

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

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

Promoção da justiça e da transparência

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

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

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

Nossa abordagem
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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. 

https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/wearthechange/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/better-cotton-initiative/


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

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/fibras-de-celulose-sinteticas/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/
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/
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/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/plumas-e-penas-compradas-de-maneira-responsavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/algodao-organico-certificado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/produtos-da-moda-circular/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/lista-de-fornecedores/


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. 

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/agua/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/


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

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/ouvindo-nossos-clientes/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/comunicacao-com-os-clientes/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/comunicacao-com-os-clientes/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/o-mundo-que-te-inspira/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/retribuicao-e-voluntariado/
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2019/ca-receives-major-award-for-social-responsibility/
























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

 

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

Pesquisa - Entrevistamos 40 dos nossos principais stakeholders, incluindo especialistas1.
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.
Impactos na Cadeia de Valor - Pela primeira vez, também nos concentramos em avaliar2.
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. 
Exploração - Em seguida, avaliamos o sucesso dos programas de sustentabilidade3.
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
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essas questões são prioridades para os nossos stakeholders.
Estratégia - Desenvolvemos uma estratégia integrada incorporando nossas questões4.
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:

Nossa identidade corporativa, incluindo valores, visão e missão da C&A1.
Informações do consumidor, abrangendo tendências e pontos de vista do consumidor2.
(incluindo nossa pesquisa anual com os clientes em conjunto com a GlobeScan),
inteligência de mercado e tendências futuras
Tendências de sustentabilidade, incluindo inteligência da indústria, inteligência de3.
mercado, análise de concorrentes, tendências de stakeholders e tendências futuras
Nossos impactos, incluindo áreas-chave de impacto e tendências futuras4.

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.
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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:

Identificamos os stakeholders para entender sua relevância em relação aos nossos1.
objetivos e questões importantes.
Damos prioridade aos stakeholders mais importantes.2.
Analisamos cada stakeholder e consideramos suas perspectivas para determinar o nível3.
apropriado de engajamento.
Mantemos um diálogo ativo com nossos stakeholders mais relevantes para entender seus4.
pontos de vista.



Incluímos os grupos de stakeholders no processo de implementação de novas estratégias5.
e programas.
Incorporamos seus comentários para nos ajudar a melhorar continuamente nossa6.
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
Multinacionais (SOMO) Direitos dos trabalhadores

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

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/footer-pages-top/fale-conosco/


Nossas principais organizações de stakeholders
Organização Tópico

Human Rights Watch Direitos dos trabalhadores e liberdade de
associação

Arisa (antigo Indian Committee of the
Netherlands)

Direitos dos trabalhadores e trabalho de
migrantes

IndustriALL Direitos dos trabalhadores e salário digno
InPacto - Pacto Nacional pela
Erradicação do Trabalho Escravo Direitos dos trabalhadores e servidão por dívida

Organização Internacional do Trabalho
(OIT) Parceria global de direitos dos trabalhadores

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 bem-
estar 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
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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
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https://www.textilbuendnis.com/en/
https://slconvergence.org/


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 Desde Função

Sustainable Fiber Alliance (SFA) 2019 Membro
Changing Markets 2018 Signatário
Make Fashion Circular 2018 Participante
Princípios de Empoderamento das Mulheres
das Nações Unidas (WEP) 2018 Signatário

Cradle to Cradle Products Innovation Institute 2017
Membro do Conselho de
Certificação e Membro do
Conselho

Fashion for Good 2017
Primeiro parceiro corporativo e
membro do comitê de
inovação

Prince of Wales Cotton Communiqué 2017 Signatário
Science Based Targets Initiative (SBTi) 2017 Signatário
Ellen MacArthur Foundation Circular Economy
100 (CE100) 2016 Membro

Ellen MacArthur Foundation Make Fashion
Circular 2018 Participante

Dutch Covenant for Sustainable Apparel and
Textile 2016 Membro

Action, Collaboration, Transformation (ACT) 2015 Membro fundador
Amsterdam Coalition 2015 Membro fundador

Better Cotton Initiative (BCI) 2015 Membro comprador e membro
do comitê de investimento

CanopyStyle Initiative 2015 Membro
Save the Children 2015 Parceiro patrocinador
Partnership for Sustainable Textiles na
Alemanha 2015 Membro

Pacto Global da ONU 2015 Signatário

Organic Cotton Accelerator (OCA) 2014
Membro fundador, membro do
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 Desde Função
Zero Discharge of Hazardous Chemicals
(ZDHC) 2011 Signatário e membro do

Conselho
Associação Brasileira do Varejo Têxtil
(ABVTEX) 2010 Membro

Partnership for Cleaner Textiles 2010 Membro
Sustainable Apparel Coalition (SAC) 2010 Membro fundador
CottonConnect 2009 Membro fundador
Global Social Compliance Programme 2008 Membro do Conselho
Textile Exchange 2004 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

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/como-reportamos/iniciativas-globais/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/gri/


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.

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


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

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


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

http://wwwen.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/CITI.aspx?hy=7&tt=&index=0
http://wwwen.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/CITI.aspx?hy=7&tt=&index=0
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fashion_transparency_index_2019?e=25766662/69342298


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
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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 bem-
sucedida 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

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

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/igualdade-e-diversidade/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/


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.

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


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

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/


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

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2019/ca-receives-major-award-for-social-responsibility/


- 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.

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


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

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/


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

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/clima/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/residuos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/nossa-estrategia/engajamento-de-stakeholders/


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

https://textileexchange.org/downloads/2018-organic-cotton-market-report/
https://thecirculars.org/
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fashion_transparency_index_2019?e=25766662/69342298
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fashion_transparency_index_2019?e=25766662/69342298
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_indicedetranparenciadamodabrasil?e=25766662/65082221


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.

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

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



Nossa ambição: moda com impacto positivo

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

Leia mais sobre nosso trabalho com moda circular.

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

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

Nossas metas em 2020 para produtos sustentáveis

100%
de nosso algodão será mais sustentável até 2020.

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

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


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

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

Nosso desempenho em 2018

Rumo a 100% de uso de algodão mais sustentável

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

Rumo a um algodão mais rastreável

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

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

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

Leia mais sobre o nosso trabalho com algodão orgânico certificado

Leia mais sobre o nosso trabalho com Better Cotton

100% de plumas e penas adquiridas de forma responsável

Em 2016, alcançamos nossa meta de adquirir 100% de penas e plumas certificadas pela
RDS, e a mantivemos em 2018. Para fazer nosso compromisso avançar para a etapa

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


seguinte, em 2017 conduzimos visitas a fornecedores certificados pela RDS que já haviam
atendido a C&A, para compreender melhor como a diretriz foi implementada e onde
melhorias poderiam ser feitas. Confirmamos que a RDS impede muitas práticas
prejudiciais, incluindo a engorda forçada e a depenagem de animais vivos. Entretanto,
também constatamos que a norma poderia ser melhorada para assegurar que as
exigências sejam suficientemente detalhadas nos países onde a legislação de bem-estar
animal é menos rígida. Compartilhamos os resultados de nossa pesquisa com a Textile
Exchange e, desde então, temos trabalhado com eles para implementar melhorias na
norma. Também temos a satisfação de informar que a diretriz revisada está sendo
examinada para publicação ao longo de 2019. Ao mesmo tempo, estamos consolidando
também nossa rede de fornecimento de plumas e penas para trabalhar com menos
fornecedores. A C&A continua comprometida com a RDS como a melhor maneira de obter
nossas plumas e penas de forma responsável.

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

Continuando nossa jornada com fibras recicladas

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

Leia mais sobre o nosso trabalho com poliéster

Protegendo os recursos naturais

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

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

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

Protegendo os recursos naturais

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

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


esses desafios.  

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

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

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

Por que os materiais sustentáveis são tão importantes

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

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


A gama de impactos para os diferentes materiais

Com quem estamos trabalhando

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

 

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

Estabelecemos metas em todas as unidades de negócio, para que todos tenham interesse
em garantir que nossos materiais atendam aos mais elevados padrões.

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


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

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

 

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

O algodão orgânico certificado é nossa opção mais sustentável e representa 38% do
algodão que usamos. Pelo sexto ano, a C&A é a maior compradora de algodão orgânico do
mundo. Jamais misturamos algodão orgânico com algodão não orgânico em nossas
coleções, e nos certificamos de que todo o algodão orgânico que usamos seja certificado

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


de acordo com as normas estabelecidas por terceiros (Organic Content Standard - OCS ou
Global Organic Textile Standard - GOTS).

Por que o foco no algodão?

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

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

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

Leia mais sobre o algodão orgânico certificado

Leia mais sobre o Better Cotton

Onde o nosso algodão é cultivado

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

Assim como para o algodão orgânico, usamos as fontes de algodão Better Cotton

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


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

Leia mais sobre algodão orgânico certificado

Leia mais sobre algodão BCI

Nossas ações em 2018

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

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

Nosso desempenho em 2018

Progresso rumo à nossa meta para 2020

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

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


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

*Incluindo algodão REEL, de 2012 a 2016.

Liderança em algodão orgânico

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

Assinatura do Cotton Communiqué do Príncipe de Gales

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

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

Combate às mudanças climáticas 

https://textileexchange.org/pfm-benchmark-results/


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

Leia mais aqui sobre nossa ação sobre carbono e mudanças climáticas

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

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

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

 

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

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

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

A linha do tempo do nosso algodão mais sustentável

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/TE-LCA_of_Organic_Cotton-Fiber-Summary_of-Findings.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/clima/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/


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

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

Leia mais sobre como nos comunicamos com os clientes

 

Nosso desempenho em 2018

Nossa evolução no algodão orgânico certificado

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

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


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

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

Leia mais sobre como nos comunicamos com os clientes

 

Percentual de algodão orgânico no total de algodão adquirido

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


Redução de nosso impacto

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



Economia estimada com a compra de algodão orgânico

Garantindo que o algodão orgânico certificado que compramos é realmente
orgânico

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



Continuidade do nosso trabalho para o fortalecimento do setor

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

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

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

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



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

Colaboração para abordar os desafios do mercado

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

A C&A Foundation ajuda agricultores de algodão orgânico

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

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

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

 

Próximos passos

Beneficiar o setor

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


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

Alcançar os clientes

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

Leia mais sobre como nos comunicamos com os clientes

 

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

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

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

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


Preservação e cuidado da saúde da fibra
Promoção do trabalho decente

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

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

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

Membro do Growth and Innovation Fund da Better Cotton

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

Leia mais sobre Better Cotton

 

Nosso desempenho em 2018

Percentual de Better Cotton no total de algodão adquirido

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


Criação de um mercado no Brasil

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

Promoção da adesão no México

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

Ajudando a impulsionar mudanças em toda a indústria

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

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

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


O que é balanço de massa e por que é importante

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

Modelo de cadeia de custódia (BCI)



Próximos passos

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

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

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



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

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

Por que nos concentramos no bem-estar animal

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

Nossas ações em 2018

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

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

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

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

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


Nosso desempenho em 2018

100% de plumas e penas certificadas pela Responsible Down Standard

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

Leia mais sobre plumas e penas

Leia mais sobre fibras de celulose artificiais

Leia mais sobre poliéster

 

Com quem estamos trabalhando 

Textile Exchange, Canopy, Changing Markets Foundation, ZDHC

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

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

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


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

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

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

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

Leia mais sobre como envolvemos nossos stakeholders

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

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

Protegendo o bem-estar animal na produção de cashmere

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

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


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

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

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

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

Leia nossa política de bem-estar animal aqui

 

Nosso desempenho em 2018

Mantendo nossa rede de fornecimento certificada pela Responsible Down
Standard

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

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

Leia mais sobre plumas e penas compradas de maneira responsável

Escutar, investigar e agir

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

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


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

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

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

Próximos passos

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

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



Auditoria para garantir a melhor prática

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

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

Rastreabilidade até os filhotes

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

Próximos passos

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

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



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

Nosso desempenho em 2018

Inovação de produtos para usar poliéster reciclado

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

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

Leia mais sobre moda circular

 

Próximos passos

Aumentar o uso de poliéster reciclado

Continuaremos a encontrar maneiras de usar mais poliéster reciclado certificado em

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


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

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

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

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

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

Isso inclui:

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

Práticas de gestão ambiental responsável na produção de celulose

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

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


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

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

Nosso desempenho em 2018

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

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

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

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

Ajudando a mudar o mercado                                             

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

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

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


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

Redução do carbono por meio de viscose mais sustentável

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

Leia mais sobre como reduzimos nossas emissões de CO2

 

Próximos passos

Implementar o nosso compromisso global

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

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

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


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

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

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

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

Por que precisamos desenvolver a moda circular

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

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

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


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

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

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

Leia mais sobre a gestão sustentável de substâncias químicas

Leia mais sobre trabalho seguro e justo

 

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

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

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


Nossa Visão

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

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

Os seis facilitadores da moda circular

Nossas ações em 2018

https://fashionforgood.com/


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

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

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

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

Nosso desempenho em 2018

Pioneira em circularidade nas lojas

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

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

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

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



Leia mais sobre nossos produtos de moda circular

Leia mais sobre nosso programa de coleta de roupas usadas

Leia mais sobre inovação de produto

Acelerando a mudança por meio da Fashion for Good

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

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

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

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

Leia mais sobre a nossa parceria com a Fashion for Good

 

Com quem estamos trabalhamos 

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

 

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


Normalizando a moda circular

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

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

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

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

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

Jane Palmer, Presidente da Nature Coatings

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

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

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

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


programa intensivo de startup.

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

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

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

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

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

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



seguros para os seres humanos e o meio ambiente.

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

Leia mais sobre o nosso trabalho com fornecimento sustentável

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

Leia mais sobre a Norma de Certificação Cradle to CradleTM

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

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

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

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

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

Nosso desempenho em 2018

Expandimos opções de produtos com a certificação Cradle to Cradle™

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

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


O primeiro jeans com certificação Cradle to Cradle TM nível Gold

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

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

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

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

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

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

Compartilhando nossas aprendizagens com o setor

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

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



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

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

Leia aqui sobre como criar produtos com certificação Cradle to Cradle

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

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

Estudo de caso: Conscientização Sobre a Moda
Circular no Brasil

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

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

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

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


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

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

 

Reconhecimento externo ao nosso trabalho Cradle to Cradle

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

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

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

Parceria para acelerar a mudança para a moda circular

Fashion for Good

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

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

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


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

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

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

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

Outras colaborações para a moda circular

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

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

Chamada para ação na rede de fornecimento

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

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

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


 

Expansão de materiais e componentes específicos na moda circular

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

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

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

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

Também continuamos engajando produtores e fornecedores a aumentar nossa seleção de



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

Compartilhando conhecimento entre as regiões da C&A

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

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

Programas de coleta de roupas usadas em lojas físicas

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

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

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

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


isolamento e enchimento para móveis.

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

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

Leia mais sobre o programa ‘we take it back’

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

 

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


Próximos passos

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

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

Inovações adicionais para criar ‘a moda do bem’

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

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

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

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

Refinando globalmente nossa abordagem à Certificação Cradle to Cradle TM

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

Leia mais sobre como nos comunicamos com os clientes

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


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

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

Leia mais sobre couro sem cromo e PVC

 

Nosso desempenho em 2018

Encontrando formas inovadoras de economizar água

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

Leia mais sobre nossa pegada hídrica
 

Aumentando o uso de fibras recicladas

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

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


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

Próximos passos

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

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

Nossa Abordagem

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

Qualidade nos mínimos detalhes



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

Auditoria de nossas unidades de produção

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

Inspeção de amostra dos produtos

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

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

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

Ativar nossa lista de substâncias restritas

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

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

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

Em direção ao descarte zero de produtos químicos perigosos

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


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

Leia nosso compromisso público com a ZDHC

Rumo ao couro sem cromo

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

Recall de produtos potencialmente inseguros

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

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

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


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

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

https://cleanclothes.org/transparency/transparency-pledge
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/index.html


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
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



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

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



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

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

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

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

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


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
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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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http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/lista-de-fornecedores/
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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https://www.globalslaveryindex.org/


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.

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

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

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



campanha O Mundo que te Inspira, uma prova de seu compromisso com a moda com
impacto positivo.

Nossa ambição

Tornar a sustentabilidade o novo normal

Queremos que nossos clientes se sintam bem comprando na C&A e que nossos
funcionários sintam orgulho de nossa contribuição para a comunidade, sociedade e meio
ambiente. Nosso objetivo é que a C&A seja reconhecida como a marca de varejo de moda
mais sustentável em nossas regiões: algo de que nos orgulhamos de termos alcançado no
Brasil pelo terceiro ano consecutivo e na Holanda pelo quarto ano consecutivo. Também
alcançamos esse reconhecimento na Alemanha em 2018.

Nosso objetivo é que a C&A seja reconhecida como a marca de varejo de moda mais
sustentável em todas as nossas regiões. Em 2018, fomos novamente reconhecidos como a
marca de varejo de moda mais sustentável no Brasil, na Holanda e na Alemanha. A
pesquisa de 2018 também mostrou que nosso uso de Bio Cotton e outros materiais
naturais e orgânicos continua sendo uma das principais razões pelas quais a C&A é
reconhecida como líder em sustentabilidade na Europa.

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

Conscientizando clientes

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

Engajando funcionários

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

Fortalecendo comunidades

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



alcance, e retribuir é uma das coisas mais valiosas que podemos fazer.

Nossas metas para 2020 em vidas sustentáveis

Engajar funcionários:

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

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

Nosso desempenho em 2018

Envolvendo clientes na moda sustentável

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

Engajando nossos funcionários em sustentabilidade

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



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

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

Avançando os Princípios de Empoderamento das Mulheres

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

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

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

Código de Ética de Funcionários

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

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

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

No México, o treinamento de atualização no Código de Ética foi fornecido aos funcionários

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


atuais no final de 2018. Além disso, todos os novos funcionários recebem treinamento
sobre o Código de Ética como parte de sua integração.

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

Leia mais sobre nossos valores e ética

Leia mais sobre como governamos a sustentabilidade

O Mundo que te Inspira

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

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

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

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

Apoiando famílias e comunidades

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

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

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/sobre-a-ca/nossos-valores/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/nossa-estrategia/governanca-de-sustentabilidade/


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

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

Leia mais

Todo estilo de vida sustentável é diferente

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

Próximos passos

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

 

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

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

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


para a sustentabilidade na C&A e além.

Nosso desempenho em 2018

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

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

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

Nosso desempenho em 2018

O engajamento dos funcionários permanece elevado

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

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



funcionários concordaram fortemente que entendiam como as práticas de
sustentabilidade estão relacionadas ao seu trabalho. Mais de 93% se sentiram orgulhosos
da contribuição da C&A para as comunidades, a sociedade e o meio ambiente.

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

Em 2018, lançamos nossa campanha O Mundo que te Inspira, incentivando os funcionários
a compartilhar suas opiniões e histórias de um mundo melhor e estabelecendo uma
parceria com a C&A Foundation para doar mais de € 1 milhão a instituições e organizações
sociais escolhidas pelos funcionários. O objetivo dessa campanha é capacitar os
funcionários da C&A para apoiar as metas de sustentabilidade para 2020, engajando-os,
ao longo de três anos, em campanhas alinhadas com Vidas Sustentáveis, Produtos
Sustentáveis e Rede de Fornecimento Sustentável. Durante o primeiro ano, a campanha
envolveu:

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

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

Com quem estamos trabalhando

C&A Foundation

 

Envolvendo funcionários para tornar a sustentabilidade a norma

Queremos empoderar e incentivar os funcionários a incorporarem práticas sustentáveis às
suas funções do dia a dia. Acreditamos que trazer à tona o melhor de todos nós contribui
para que juntos possamos trazer à tona o melhor de nossos clientes, suas famílias e suas
comunidades locais. Queremos aproveitar ao máximo essa oportunidade, engajando ainda

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


mais os nossos funcionários por meio de nossas iniciativas de sustentabilidade, retribuindo
e ajudando no fortalecimento das comunidades com o nosso trabalho.

Brasil: engajando funcionários na campanha #VistaAMudança

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

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

Leia mais sobre a campanha #WearTheChange

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

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


Nosso desempenho em 2018

Nossa campanha O Mundo que te Inspira, lançada em 2018, é agora a ferramenta central
para envolver os funcionários da C&A em sustentabilidade, proporcionando-lhes um tipo
diferente de engajamento. A campanha O Mundo que te Inspira incentiva os funcionários a
compartilhar suas histórias de um mundo melhor e a participar de contribuições para
instituições e organizações sociais que beneficiam comunidades em todo o mundo. O
objetivo dessa campanha é consolidar entre os funcionários da C&A a capacidade de
apoiar nossas metas de sustentabilidade para 2020, engajando-os ao longo de três anos
com as campanhas alinhadas às áreas da nossa estratégia: Vidas Sustentáveis, Produtos
Sustentáveis e Rede de Fornecimento Sustentável.

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

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

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

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

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



C&A sonharam juntos ao responder à pergunta.

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

Os resultados do primeiro ano foram impressionantes:

32.615 pessoas participaram (65% dos funcionários da C&A), fornecendo informações
sobre os temas mais importantes para eles, como paz, igualdade e justiça.
21 países e seis centros de fornecimento participaram.
Globalmente, 18 mercados da C&A alcançaram mais de 80% de participação de
funcionários.
Quarenta e cinco instituições e organizações sociais - todas elas selecionadas por
funcionários - dividiram uma doação coletiva de € 1 milhão da C&A Foundation,
beneficiando mais de 250.000 pessoas.

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

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

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

Moda sustentável e verde. - México

Tolerância em relação à religião e cultura. - Alemanha

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

Europa

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

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

China

Na China, tivemos a participação de 97% dos funcionários das lojas e sede da C&A. Juntos,
eles geraram € 41.160 em doações para a Women’s Development Foundation da China,
que fornece treinamento empresarial, de bordados e tie-dye às mulheres de comunidades



rurais para que elas possam receber uma renda estável e para a United Foundation de
Shanghai, que ajuda as mães rurais a sair da pobreza, treinando-as na criação de porcos
pretos.

Brasil

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

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

Ana Flávia da Cruz Melo, líder de loja e voluntária, explicou: 'Isso é o que Mundo que te
Inspira significa para mim: ver as pessoas ajudando umas às outras com amor, respeito e
olhos no horizonte, sempre querendo ir além. Somos uma equipe, e eu sabia que quanto
mais postagens fizéssemos, mais contribuiríamos para uma causa maior'.

Veja nossos vídeos sobre a campanha O Mundo que te Inspira

Próximos passos

Intensificação da campanha O Mundo que te Inspira

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

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

https://vimeo.com/276051906


Número de funcionários que trabalham na C&A

Nosso desempenho em 2018

Os funcionários têm orgulho do nosso trabalho em sustentabilidade

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

Destaques regionais

No Brasil, nossa parceira de pesquisa Korn Ferry colocou a C&A em seu grupo de
empresas P90, em função do alto índice de engajamento dos nossos funcionários em
sustentabilidade – o que significa que estamos entre 10% das principais empresas no
Brasil nessa questão.
Nossa pesquisa de engajamento na China se concentrou no orgulho do funcionário em
relação à contribuição da C&A e à possibilidade de os funcionários serem capazes de
relacionar as práticas de sustentabilidade ao trabalho que realizam. 86% das pessoas
entrevistadas concordaram totalmente com a afirmativa 'Entendo como as práticas de
sustentabilidade estão relacionadas ao meu trabalho'.
Também na China, 77 funcionários concluíram sessões de treinamento on-line e presencial



em sustentabilidade em 2018.
No México, os funcionários recebem atualizações regulares sobre o papel da C&A em
termos de sustentabilidade e como eles podem desempenhar suas funções para
atingirmos nossa visão. Recentemente, o treinamento concentrou-se no Better Cotton e
treinamentos futuros abrangerão outros aspectos de produtos mais sustentáveis.
Na Europa, nossa equipe de Sustainable Supply Chain (SSC) treina equipes de produtos
em nossa abordagem de SSC e suas responsabilidades.

Próximos passos

Passando do orgulho para a ação

Estamos contentes com os índices de engajamento dos nossos funcionários em relação à
sustentabilidade, os quais mostram que estamos conectados aos nossos colegas nesse
tópico. Porém, a partir de 2018, desenvolveremos o grande orgulho que os funcionários
têm de nossos compromissos, treinando nossos colegas para agirem como embaixadores
da sustentabilidade e atingirem nossas metas para 2020. Nossa nova campanha O Mundo
que te Inspira é parte essencial dessa nova abordagem, assim como nossas comunicações
internas e treinamento em torno dos produtos #WearTheChange, da certificação Cradle to
CradleTM e programas de coleta de roupas usadas.

Algumas de nossas ações em 2019:

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

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



Compromisso com os Princípios de Empoderamento das Mulheres

No Dia Internacional da Mulher, em março de 2018, anunciamos que a C&A aderiu aos
Princípios de Empoderamento das Mulheres da Organização das Nações Unidas, um
compromisso da empresa com a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres.
As mulheres são a força por trás do setor de vestuário e da nossa marca, e a igualdade de
gênero é um princípio importante na cultura da C&A.

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

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

Funcionários da C&A por gênero e tipo de contrato

Funcionários da C&A por tipo de contrato e localização



Tipo de Contrato

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

Apoiando o trabalho justo e transparente

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

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

As nossas lojas mostram claramente os nomes dos contatos da C&A para a comunicação

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


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

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

 

Respeito pelos outros

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

Respeito pelos direitos humanos

A C&A respeita os direitos humanos de todos com quem trabalhamos. O nosso Código de
Conduta para o Fornecimento de Mercadorias e Código de Ética de Funcionários são
orientados pelas melhores práticas existentes sobre direitos humanos, inclusive os
Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos da ONU. Conduzimos também
uma avaliação de gaps em direitos humanos para determinarmos como as nossas práticas
de compras podem afetar as questões de direitos humanos na nossa rede de fornecimento
e, se necessário, como possíveis problemas serão tratados.

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

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

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


as nossas compras poderiam exacerbar ou amenizar o problema. Até o momento, todas as
fábricas-piloto em Bangladesh, com exceção de uma, tiveram uma redução significativa
nas horas de trabalho e mantiveram essa conquista. Na China, a fábrica-piloto levou mais
tempo para reduzir o excesso de horas de trabalho, mas conseguiu isso gradualmente e
manteve a diminuição ao longo do tempo.

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

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

Indo além do marketing responsável

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

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

Leia mais sobre a campanha #WearTheChange

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

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


Nosso desempenho em 2018

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

Apoio ao desenvolvimento dos funcionários

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

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

Orientação para novos contratados:

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

Treinamento em sustentabilidade específico para a função:

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



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

Liderança e desenvolvimento de talentos:

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

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

Outras iniciativas:

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



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

Próximos passos

Alinhar sustentabilidade com aprendizado e gestão de desempenho

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

Oferecer planos de engajamento dos funcionários

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

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

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



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

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

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

Leia mais sobre nossos produtos sustentáveis

 

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


Nosso desempenho em 2018

Pesquisa com clientes

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

Ainda em 2018, realizamos uma pesquisa adicional em seis outros mercados europeus -
Áustria, Bélgica, República Tcheca, Polônia, Espanha e Suíça - para entender melhor as
percepções dos clientes acerca do nosso desempenho em sustentabilidade e quais
problemas são mais importantes para nossos clientes nesses mercados.

Leia mais sobre nossa pesquisa com clientes

Materiais orgânicos e de qualidade

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

Leia mais sobre o nosso compromisso com o algodão orgânico

#WearTheChange

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

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


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

Com quem estamos trabalhando

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

Conscientizando os nossos clientes para fazer da
sustentabilidade a norma

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

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

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

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

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

Ouvindo nossos clientes

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


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

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

Nossa liderança em sustentabilidade

Nosso objetivo é que a C&A seja reconhecida como a marca de varejo de moda mais
sustentável em todas as nossas regiões. Em 2018, fomos novamente reconhecidos como a
marca de varejo de moda mais sustentável no Brasil e na Holanda. Pela primeira vez,
também fomos reconhecidos na pesquisa como a marca de varejo de moda mais
sustentável da Alemanha. A pesquisa de 2018 também mostrou que nosso uso de Bio
Cotton e outros materiais naturais e orgânicos continua sendo uma das principais razões
pelas quais a C&A é reconhecida como líder em sustentabilidade na Europa.

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

http://www.globescan.com/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

Com o que os clientes se importam

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

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



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

Nosso desempenho em 2018

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

Melhorando nossa comunicação sobre sustentabilidade para os clientes

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

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

Leia mais sobre a campanha #WearTheChange

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


Fortalecendo nossa reputação de abertura e honestidade

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

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

Compra de materiais de forma sustentável e responsável

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

Próximos passos

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

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



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

Nosso desempenho em 2018

Convidando clientes a participarem da nossa jornada de sustentabilidade

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

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

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

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



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

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

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

Declarações dos produtos #WearTheChange

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

Dando vida à sustentabilidade

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

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

#WearTheChange: Conectando-se aos clientes

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

Na Europa, quase dobramos a taxa de reação geral em comparação com a nossa média.
No Brasil, atingimos quase 118 milhões de impactos, mais de 12 milhões de
envolvimentos e inúmeros artigos e posts na mídia.
Na China, registramos inúmeras visualizações de artigos do WeChat com
#WearTheChange, mais que o dobro da média de artigos da C&A, incluindo 515.000
visualizações de influenciadores importantes.

Envolvendo os clientes no Brasil

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

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


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

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

Leia mais sobre a campanha #VistaAMudança no Brasil

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

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

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

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

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

Leia mais sobre a campanha #WearTheChange

Fazendo dos produtos mais sustentáveis o novo normal

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

https://www.youtube.com/watch?v=OUcsR3mjREg
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/produtos-da-moda-circular/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/comunicacao-com-os-clientes/


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

Leia mais sobre a nossa abordagem à moda circular

Leia sobre o algodão mais sustentável

Europa: Lançando nossa campanha de comunicação global sobre
sustentabilidade

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

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

Leia mais sobre plumas e penas obtidas com responsabilidade

Brasil: Ampliando a força da nossa reputação

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

México: Desenvolvendo nossa reputação em sustentabilidade

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

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

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

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

O caminho para a transparência

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

Leia mais sobre nossas colaborações com a indústria

Veja nossa lista de fornecedores e o mapa de divulgação

Mensagem global sobre sustentabilidade

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

Próximos passos

Melhorando a comunicação através da campanha #WearTheChange

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

Ação conjunta em lojas físicas

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

Nosso desempenho em 2018

Convidando clientes a participarem da nossa jornada de sustentabilidade

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

Leia mais sobre a campanha #WearTheChange

Oferecendo produtos mais sustentáveis

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

Leia mais sobre nosso compromisso com o algodão mais sustentável

Leia mais sobre nossos produtos com certificação Cradle to Cradle ™

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

Depois do sucesso do lançamento na Holanda, em 2017 implantamos nosso programa de
coleta de roupas usadas em três outras regiões – Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Em 2018,
expandimos para Portugal e Espanha, ampliamos o programa no Brasil (chamado
Movimento ReCiclo) e lançamos um programa de coleta on-line na Alemanha, que oferece

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/conscientizando-clientes/comunicacao-com-os-clientes/
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aos clientes outra opção para dar nova vida às roupas antigas. Em 2019, a coleta de
roupas usadas em lojas físicas ficou disponível como um projeto-piloto em algumas lojas
no México e pretendemos expandir o programa para outros mercados até 2020.

Europa

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

Brasil

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

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

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

Leia mais sobre nosso programa de coleta em lojas físicas

Oferecendo aos nossos clientes uma visão das nossas lojas sustentáveis

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

Próximos passos

Implantar a campanha #WearTheChange em todo o mundo

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


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

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

Focar nossa abordagem nos produtos com certificação Cradle to CradleTM

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

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

Expandir o programa ‘we take it back’

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

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

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


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

Nosso desempenho em 2018

Ajudando crianças e famílias em todo o mundo

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

Avaliando e melhorando nossa parceria

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assistência a desastres

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

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



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

C&A Together

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

Leia mais sobre nossos esforços de assistência a desastres

Leia mais sobre nossas parcerias beneficentes

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

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

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

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

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

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

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

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


Brasil

Estudo de caso: Ajudando e celebrando famílias
imigrantes

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

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

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

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

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

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

Desenvolvendo nosso programa de voluntariado para funcionários no Brasil

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

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



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

México
Voluntariado para assistência e recuperação de desastres

Nos últimos 11 anos, a C&A México tem patrocinado um dia de voluntariado para seus
funcionários na sede, e, em 2018, não foi diferente. Cerca de 230 funcionários - todos
funcionários da sede - embalaram kits de emergência para pessoas afetadas por desastres
naturais. Juntamente com a Save the Children, a C&A entregou 4.000 kits contendo itens
de primeiros socorros e produtos de higiene pessoal. Além disso, funcionários das lojas e
centros de distribuição da C&A escreveram cartões postais com palavras de incentivo para
as pessoas que receberam os kits. Os funcionários que prepararam os kits também
receberam treinamento sobre o que fazer quando uma emergência acontece. Além de
beneficiar crianças e famílias carentes, as atividades de voluntariado auxiliam na
consolidação do trabalho em equipe, de habilidades de liderança e do orgulho de trabalhar
na C&A.

Leia mais sobre voluntariado no site da C&A Foundation

Equilibrando abordagens globais e locais

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

Próximos passos

Retribuição e voluntariado

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

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

https://voluntarios.institutocea.org.br/pages/12728-licoes-do-brasil-para-europa
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preocupações para a Save the Children (até 900 bonecas no total, no valor de € 2.700),
que serão entregues às crianças na caravana de migrantes em Tijuana para ajudá-las a
lidar com o estresse.

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

Parceria humanitária global da C&A

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

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

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

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



Nosso desempenho em 2018

Ajudando crianças e famílias em todo o mundo

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

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

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

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

Compartilhamento que funciona

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

1. Política e o ambiente favorável

2. Impactos dos riscos sobre a educação

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

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

Convocar e inspirar outras pessoas



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

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

Respondendo à crise dos refugiados em Myanmar

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

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

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

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

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

Europa
Doações da Save the Children ajudam os refugiados

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

Entre as principais intervenções da Save the Children para proteger as crianças de danos
e estresse estão os Child Friendly Spaces. Esses ambientes protegidos, que assumirão um
papel central para essa parceria nos próximos anos, são em sua maioria criados em
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comunidades afetadas por desastres e crises e dão às crianças a oportunidade de brincar,
fazer amigos, aprender e se expressar.

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

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

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

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

México
Ajuda humanitária após terremotos

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

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

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

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


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

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

Assistência a desastres após furacões

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

Apoio durante a migração

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

Ajuda humanitária para fortalecer comunidades no Brasil

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

Próximos passos

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



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

Nossa Lista de Fornecedores
Aumentar continuamente a transparência em
nossa rede de fornecimento
Nosso relacionamento com nossos fornecedores vem sendo construído ao longo de muitos
anos. Baseados na confiança, nossos fornecedores devem fornecer produtos da mais alta
qualidade, produzidos de acordo com nossas normas ambientais e trabalhistas. Também
enfatizamos a transparência, o que, por sua vez, leva à responsabilidade. Para isso,
monitoramos as condições de direitos humanos em nossa rede de fornecimento para
garantir que nossos padrões sejam preservados e melhorados continuamente. Divulgamos
todas as fábricas de nível 1 e nível 2 de nossos fornecedores globais, de acordo com nosso
Compromisso com a Transparência.

Temos três objetivos ao divulgar as fábricas de nossos fornecedores:

Ser totalmente transparente sobre o local de produção de nossos produtos, de forma que1.
nossos clientes e stakeholders tenham a certeza de que estamos fazendo boas escolhas.
Melhorar os direitos e aumentar a voz do trabalhador dentro das fábricas de nossos2.
fornecedores.
Fornecer um canal para que possamos ser alertados quando problemas forem3.
identificados nas fábricas de nossos fornecedores e tomar medidas corretivas imediatas.

Nossa divulgação pública das unidades de produção de nossos fornecedores abrange
100% das fábricas de nível 1 e de nível 2 de nossos fornecedores (e várias unidades de
produção de nível 3 verticalmente integradas, que incluem fiação, produção de tecido e
tintura) em todos os mercados globalmente.  Atualizamos essa lista a cada dois meses
para garantir que as informações fornecidas estejam atualizadas e sejam relevantes para

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


os nossos stakeholders.

Open Apparel Registry

O Open Apparel Registry (OAR) é uma ferramenta inovadora e de código aberto que
mapeia instalações de vestuário em todo o mundo e atribui um número de identificação
exclusivo a cada uma. Seu objetivo é tornar-se a fonte para identificar todas as instalações
globais de vestuário e suas afiliações, reunindo diferentes listas de fornecedores de
stakeholders da indústria em um mapa e banco de dados centralizados. O banco de dados
agrupado de nomes de instalações, endereços e partes afiliadas é alimentado por um
algoritmo avançado de correspondência de nomes e endereços, que permitirá aos
usuários compreender afiliações de instalações, identificar oportunidades de colaboração
e encontrar novos fornecedores em potencial, entre outras atividades.

A C&A Foundation apoiou o lançamento e o desenvolvimento contínuo do OAR, e a C&A é
uma das únicas marcas a ter dedicado seu tempo para carregar sua lista completa na
ferramenta, o que aperfeiçoou o algoritmo de aprendizado em relação aos endereços de
fábricas. Como a primeira iniciativa a compartilhar espontaneamente dados importantes
da indústria entre marcas, varejistas, fabricantes, iniciativas de múltiplos stakeholders e a
sociedade civil, o OAR acelera a colaboração na indústria de vestuário e contribui para um
novo paradigma de dados abertos que, fundamentalmente, ajudará a fazer da moda uma
força para o bem.

Leia mais sobre como classificamos os fornecedores e suas avaliações

Leia mais sobre nossa divulgação do programa de descarte zero de produtos químicos
perigosos

Leia mais sobre como estamos fazendo da transparência a norma

Como definimos os níveis em nossa rede de fornecimento
Nível 1 - Unidades de produção de corte e costura
Nível 2 - Estamparia, lavagem e bordado
Nível 3 - Fábricas de tecido, fiações e unidades de tintura

Para mais informações sobre as questões ambientais e de direitos humanos relacionadas
à rede de fornecimento da C&A, entre em contato com Aleix Gonzalez Busquets pelo e-
mail aleixgb(at)canda.com ou Jeffrey Hogue em jeffrey.hogue(at)canda.com

Global Framework Reporting
Índice de Conteúdo GRI, UNGC e ODS
Na C&A, nos esforçamos para apresentar nossas informações com transparência com base
nas três principais estruturas de sustentabilidade globais: as Normas da Global Reporting
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Initiative (GRI), o Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) e os  Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A tabela a seguir especifica em que parte
deste relatório são discutidos os vários elementos dessa estrutura.

Um link para nossa Comunicação sobre o Progresso do UNGC pode ser encontrado aqui.

Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários
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Nossas Regiões
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Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  

102-12
Iniciativas externas
 

Mensagem da nossa
liderança
Engajamento de
grupos de
stakeholders
Iniciativas globais
 

   

102-13
Participação em
associações
 

Engajamento de
grupos de
stakeholders
 

   

Estratégia  
102-14
Declaração do principal
tomador de decisão
 

Mensagem da nossa
liderança
 

   

102-15
Principais impactos, riscos
e oportunidades
 

Mensagem da nossa
liderança
Nossa estratégia
Plataformas globais
 

   

Ética e integridade  

102-16
Valores, princípios, padrões
e normas de
comportamento
 

Nossos valores
Igualdade e
diversidade
Rede de fornecimento
sustentável
Trabalho seguro e
justo
Vidas sustentáveis
 

Princípio 1
Princípio 2
Princípio 3
Princípio 4
Princípio 5
Princípio 6
 

ODS 5
ODS 8
ODS 12
ODS 13
 

 

Governança  

102-18
Estrutura de governança

Governança de
sustentabilidade
 

   

Engajamento de grupos de stakeholders  

102-40
Lista de grupos de
stakeholders

Engajamento de
grupos de
stakeholders
Revisão externa
 

   

102-41
Acordos de negociação
coletiva
 

Igualdade e
diversidade
Trabalho seguro e
justo
 

Princípio 3
 

ODS 8
 

Atualmente, não
apresentamos estes dados
globalmente, mas estamos
trabalhando para padronizar
a maneira como coletamos
estas informações e
esperamos apresentá-las no
futuro.
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Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  
102-42
Identificação e seleção de
stakeholders
 

Engajamento de
grupos de
stakeholders
 

   

102-43
Abordagem ao
engajamento de
stakeholders

Engajamento de
grupos de
stakeholders
 

   

102-44
Principais temas e
preocupações
 

 
Materialidade    

Prática de apresentação de informações  

102-45
Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras
consolidadas
 

Como apresentamos
nosso Relatório
 

  

C&A C&A não divulga
demonstrações financeiras
globalmente. Publicamos
demonstrações financeiras
conforme exigência dos
regulamentos nacionais.
 

102-46
Definição do conteúdo do
relatório e Limites dos
tópicos
 

Como apresentamos
nosso Relatório
 

   

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

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  

102-47
Relação de tópicos
relevantes
 

Como apresentamos
nosso Relatório
 

  

Tópicos relevantes que
promovem a reputação de
sustentabilidade da C&A:
Aquisição responsável de
materiais - utilização de
produtos químicos orgânicos
e em quantidades mínimas
necessárias, redução da
poluição, evitar a poluição
da água, redução de ação na
mudança climática,
utilização de energias
renováveis e materiais
reciclados e não utilização
de peles animais.
Tratamento justo aos
trabalhadores -
inexistência de trabalho
infantil, respeito à
diversidade, apoio aos
direitos dos trabalhadores,
envolvimento dos
funcionários, apoio às
comunidades.
Abertura e honestidade -
Atuação para promover
transparência na rede de
fornecimento, publicação da
lista de fornecedores,
envolvimento com clientes e
funcionários
Comércio justo - exigência
de que os fornecedores
paguem salários justos aos
trabalhadores, limitem a
jornada de trabalho,
forneçam equipamentos e
sistemas de saúde e
segurança
Redução da poluição -
trabalho junto aos
fornecedores para diminuir
os produtos químicos,
estabelecimento de padrões
de fornecimento rigorosos
para o descarte de águas
residuais, controle de
efluentes, utilização de
materiais reciclados.
Produtos - duráveis,
acessíveis, estilosos,
confortáveis, fáceis de lavar
e de alta qualidade
 

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/como-reportamos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/como-reportamos/


Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  
102-48
Reapresentação de
informações
 

Como apresentamos
nosso Relatório
 

   

102-49
Alterações na forma de
apresentar as informações
 

Como apresentamos
nosso Relatório
 

  
São fornecidos dados
globais, salvo indicação em
contrário.
 

102-50
Período de relatório
 

Como apresentamos
nosso Relatório
 

   

102-51
Data do relatório mais
recente
 

Como apresentamos
nosso Relatório
 

   

102-52
Ciclo de emissão do
relatório
 

Como apresentamos
nosso Relatório
 

   

102-53
Ponto de contato para
perguntas relativas ao
relatório
 

Fale conosco
    

102-54
Reivindicações de relatório
em conformidade com as
Normas de GRI
 

Como apresentamos
nosso Relatório
 

   

102-55
Índice de Conteúdo GRI
 

Este documento
    

102-56
Auditoria externa
 

Como apresentamos
nosso Relatório
Revisão externa
 

  

Este relatório não é auditado
externamente, mas é
analisado de forma
independentemente por
Sally Uren, CEO do Forum
for the Future.
 

Normas Universais: Abordagem da Administração  
Exigências gerais de relatório da abordagem da administração  
103-1
Explicação do tópico
relevante e seu limite
 

Como apresentamos
nosso Relatório
 

   

Normas específicas por tópico: Ambiental  
Tópico Relevante: Anticorrupção  

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/como-reportamos/
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Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes

Nossos valores
Rede de fornecimento
sustentável
Igualdade e
diversidade
 

Princípio 10
   

205-1
Operações avaliadas
quanto a riscos de
corrupção
 

Rede de fornecimento
sustentável
 

  

Estamos trabalhando em um
sistema de gestão de risco e
de apresentação de
informações que assegurará
que as violações do Código
de Ética de Funcionários ou
do Código de Conduta para
o Fornecimento de
Mercadorias sejam relatadas
no futuro. As operações não
foram formalmente
avaliadas, mas não foram
identificados riscos
significativos relacionados à
corrupção.
 

205-2
Comunicação e
treinamento sobre políticas
e procedimentos
anticorrupção
 

Rede de fornecimento
sustentável
 

   

205-3
Casos confirmados de
corrupção e medidas
tomadas
 

   
Não houve casos de
corrupção durante este
período de relatório.
 

Tópico Relevante: Concorrência Desleal  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Nossos valores
Rede de fornecimento
sustentável
Igualdade e
diversidade

   

206-1
Medidas legais em relação
a comportamento de
concorrência desleal,
antitruste e práticas de
monopólio
 

N/a
   

Não foram tomadas medidas
legais com relação a
comportamento de
concorrência desleal,
antitruste ou de monopólio.
 

Normas específicas por tópico: Ambiental  
Tópico Relevante: Materiais  
103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

 
Princípio 8
Princípio 9
 

ODS 6
ODS 12
ODS 13
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Localização             
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do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
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301-1
Materiais utilizados por
peso ou volume
 

Materiais
Sustentáveis   

Atualmente, não publicamos
dados sobre todos os
materiais utilizados em
todas as nossas unidades de
negócios por peso ou
volume, ou a proporção de
materiais renováveis e não
renováveis. Contudo, dados
significativos sobre nossas
matérias-primas são
divulgados nas páginas
indicadas. O algodão
compõe 57% dos materiais
que compramos e utilizamos
na C&A, e as fibras
sintéticas respondem por
mais de 40%. Em 2018,
fomos mais uma vez a maior
compradora de algodão
orgânico do mundo.
 

301-2
Materiais provenientes de
reciclagem
 

Inovação do Produto   

A C&A Europa introduziu
seus primeiros produtos de
nylon reciclado no início de
2018. Desde então, a C&A
fornece lingerie certificada
pelo Global Recycled
Standard e jeans contendo
algodão reciclado.

301-3
Produtos reciclados e seus
materiais de embalagem
 

Inovação do Produto
Moda circular
Conscientizando
clientes

  

Além do uso de materiais
reciclados em alguns
produtos, estamos ajudando
nossos clientes a reciclar
roupas usadas. Expandimos
nosso programa de coleta
de roupas usadas para
novas regiões, atingindo
nove países a partir de
2019.

Tópico Relevante: Energia  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Meio ambiente limpo
Mudanças climáticas
Como apresentamos
nosso Relatório
 

Princípio 7
Princípio 8
Princípio 9
 

ODS 6
ODS 12
ODS 13
 

 

302-1
Consumo de energia
dentro da organização
 

Mudanças climáticas
    

302-2
Consumo de energia fora
da organização
 

Mudanças climáticas
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http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/como-reportamos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/como-reportamos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/


Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  
302-3
Intensidade de energia
 

Mudanças climáticas
    

302-4
Redução do consumo de
energia
 

Mudanças climáticas
    

302-5
Redução dos requisitos de
energia de produtos e
serviços
 

Algodão mais
sustentável
Mudanças climáticas
 

   

Tópico Relevante: Emissões  
103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Meio ambiente limpo
Mudanças climáticas
 

Princípio 7
Princípio 8
Princípio 9
 

ODS 6
ODS 12
ODS 13
 

 

305-1
Emissões diretas de gases
de efeito estufa (Escopo 1)
 

Mudanças climáticas
    

305-2
Emissões indiretas de
gases de efeito estufa
(Escopo 2)
 

Mudanças climáticas
    

305-3
Outras emissões indiretas
de gases de efeito estufa
(Escopo 3)
 

Mudanças climáticas
    

305-4
Intensidade das emissões
de gases de efeito estufa
 

Mudanças climáticas
    

305-5
Redução das emissões de
gases de efeito estufa
 

Mudanças climáticas
    

Tópico Relevante: Efluentes e Resíduos  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Meio ambiente limpo
Químicos
Resíduos
Moda circular
 

Princípio 7
Princípio 8
Princípio 9
 

ODS 6
ODS 12
ODS 13
 

 

306-1
Descarte de água por
qualidade e destino
 

Químicos
    

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/residuos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/


Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  
306-2
Resíduos por tipo e método
de descarte
 

Resíduos
    

306-3
Derramamentos
significativos
 

   
Não houve vazamentos
significativos durante este
período de relatório.
 

Tópico Relevante: Observância  
103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Meio ambiente limpo
    

307-1
Não conformidade com leis
e regulamentos ambientais
 

   
Não houve casos de não
conformidade em nenhum
mercado.
 

Tópico Relevante: Avaliação Ambiental de Fornecedores  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Rede de fornecimento
sustentável
Meio ambiente limpo
Químicos
 

   

308-1
Novos fornecedores
selecionados com base em
critérios ambientais
 

Rede de fornecimento
sustentável
 

   

308-2
Impactos ambientais
negativos na rede de
fornecimento e ações
tomadas
 

Químicos
Mudanças climáticas
Água
 

   

Normas específicas por tópico: Social  
Tópico Relevante: Questões Trabalhistas  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes

Engajando
funcionários
Ouvindo os nossos
funcionários
Igualdade e
diversidade
 

Principal 6
 

ODS 5
ODS 8
 

 

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/residuos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/agua/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/ouvindo-os-nossos-funcionarios/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/ouvindo-os-nossos-funcionarios/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/igualdade-e-diversidade/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/igualdade-e-diversidade/


Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  

401-1
Novas contratações e
rotatividade de
funcionários
 

   

Neste período, a C&A
contratou 19.342 novos
funcionários.
- Perfil de gênero: 71%
feminino e 29% masculino.
- Perfil de idade: 82% abaixo
dos 30 anos; 16% entre 30 e
50 anos; 2% acima dos 50
anos.
No mesmo período, a
rotatividade de funcionários
foi de 24.034.
- Perfil de gênero: 71%
feminino e 29% masculino.
- Perfil de idade: 74% com
menos de 30 anos; 19%
entre 30 e 50 anos; 7% com
mais de 50 anos.
 

401-2
Benefícios proporcionados
a funcionários em período
integral que não são
proporcionados a
funcionários temporários
ou em regime de meio
período
 

   

Atualmente, não
apresentamos estes dados
globalmente, mas estamos
trabalhando para padronizar
a maneira como coletamos
estas informações e
esperamos apresentá-las no
futuro.
 

401-3
Licença maternidade/
paternidade
 

   

Atualmente, não
apresentamos estes dados
globalmente, mas estamos
trabalhando para padronizar
a maneira como coletamos
estas informações e
esperamos apresentá-las no
futuro.
 

Tópico Material: Relações Trabalhistas/Gerenciais  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Engajando
funcionários
Trabalho seguro e
justo
 

Princípio 6
 

ODS 8
  

402-1
Prazo mínimo de
notificação sobre
mudanças operacionais
 

   

Atualmente, não
apresentamos estes dados
globalmente, mas estamos
trabalhando para padronizar
a maneira como coletamos
estas informações e
esperamos apresentá-las no
futuro.
 

Tópico Relevante: Treinamento e Educação  

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/


Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  
103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Treinamento e
desenvolvimento
 

 ODS 8
  

404-1
Média de horas de
treinamento por ano por
funcionário
 

   

O total médio de horas de
treinamento neste período
de relatório foi 4,8 horas por
funcionário, um aumento
comparado ao relatório de
2017, que registrou 3,1
horas por funcionário.
Perfil de gênero: 4,8 horas
por funcionária e 4,9 horas
por funcionário.
 

404-2
Programas de
desenvolvimento de
competência dos
funcionários e de
assistência para a
transição de carreira
 

Treinamento e
desenvolvimento
 

   

404-3
Percentual de funcionários
que recebem avaliações
regulares de desempenho
e de desenvolvimento de
carreira
 

   

Neste período de relatório,
51,4% dos funcionários
receberam avaliações de
desempenho regulares,
acima dos 46,8% durante o
período de relatório de
2017.
Perfil de gênero: 48% das
funcionárias e 63,9% dos
funcionários receberam
avaliações regulares de
desempenho.
 

Tópico Relevante: Diversidade e Oportunidades Iguais  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Nossos valores
Igualdade e
diversidade
Plataformas globais
 

Princípio 6
 

ODS 5
 
 

 

405-1
Diversidade de órgãos de
governança e funcionários
 

   

Atualmente, não
apresentamos estes dados
globalmente, mas estamos
trabalhando para padronizar
a maneira como coletamos
estas informações e
esperamos apresentá-las no
futuro.
 

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/treinamento-e-desenvolvimento/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/treinamento-e-desenvolvimento/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/treinamento-e-desenvolvimento/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/treinamento-e-desenvolvimento/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/sobre-a-ca/nossos-valores/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/igualdade-e-diversidade/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/igualdade-e-diversidade/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/como-reportamos/iniciativas-globais/


Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  

405-2
Proporção do salário-base
e da remuneração entre
mulheres e homens
 

   

Atualmente, não
apresentamos estes dados
globalmente, mas estamos
trabalhando para padronizar
a maneira como coletamos
estas informações e
esperamos apresentá-las no
futuro.
 

Tópico Relevante: Não discriminação  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Nossos valores
Rede de fornecimento
sustentável
Igualdade e
diversidade
 

Princípio 6
 

ODS 5
  

406-1
Casos de discriminação e
medidas corretivas
tomadas
 

Trabalho seguro e
justo Protegendo os
mais vulneráveis
 

   

Tópico Relevante: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Rede de fornecimento
sustentável
Trabalho seguro e
justo
Rede de fornecimento
sustentável
Trabalho justo e
seguro
Compromisso entre o
trabalhador e o
fornecedor
 

Princípio 3
 

ODS 8
  

407-1
Operações e fornecedores
onde o direito à liberdade
de associação e à
negociação coletiva
possam estar em risco
 

    

Tópico Relevante: Trabalho Infantil  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Rede de fornecimento
sustentável
Protegendo os mais
vulneráveis
 

Princípio 5
 

ODS 8
  

408-1
Operações e fornecedores
com risco significativo de
casos de trabalho infantil
 

Protegendo os mais
vulneráveis
 

   

Tópico Relevante: Trabalho Forçado ou análogo a escravo  

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/sobre-a-ca/nossos-valores/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/igualdade-e-diversidade/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/igualdade-e-diversidade/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/


Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Rede de fornecimento
sustentável
Protegendo os mais
vulneráveis
 

Princípio 4
 

ODS 8
  

409-1
Operações e fornecedores
com risco significativo de
casos de trabalho forçado
ou obrigatório
 

Protegendo os mais
vulneráveis
Compromisso entre o
trabalhador e o
fornecedor
 

   

Tópico Relevante: Avaliação em Direitos Humanos  
103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Rede de fornecimento
sustentável
 

Princípio 1
Princípio 2
 

ODS 5
ODS 8
 

 

412-1
Operações sujeitas a
análises ou avaliação de
impacto de direitos
humanos
 

Rede de fornecimento
sustentável
 

Princípio 1
Princípio 2
 

ODS 8
  

412-2
Treinamento de
funcionários em políticas
ou procedimentos de
direitos humanos
 

Protegendo os mais
vulneráveis
Engajando
funcionários

  

Apoiamos que os
fornecedores realizem
treinamento em direitos
humanos para garantir que
os fornecedores da C&A
compreendam os requisitos
para idades e horas de
trabalho aceitáveis, horas
extras, comunicação com os
funcionários, segurança e
outras preocupações
relacionadas ao local de
trabalho. Além disso, os
funcionários da C&A
recebem treinamento em
nosso Código de Ética.
Atualmente, não
apresentamos estes dados
globalmente, mas estamos
trabalhando para padronizar
a maneira como coletamos
estas informações e
esperamos apresentá-las no
futuro.
 

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/engajando-funcionarios/


Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  
412-3
Acordos e contratos de
investimento significativos
que incluem cláusulas de
direitos humanos ou que
foram submetidos a
avaliações de direitos
humanos
 

Rede de fornecimento
sustentável
 

   

Tópico Relevante: Comunidades Locais  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Vidas sustentáveis
Fortalecer as
comunidades
Retribuição e
voluntariado
Auxílio a desastres
 

   

413-1
Operações com
engajamento da
comunidade local,
avaliações de impacto e
programas de
desenvolvimento
 

Fortalecer as
comunidades
Retribuição e
voluntariado
Auxílio a desastres
 

   

413-2
Operações com impactos
negativos significativos,
reais e potenciais, nas
comunidades locais
 

Algodão mais
sustentável
Poliéster
Químicos
Mudanças climáticas
Água
 

   

Tópico Relevante: Avaliação Social de Fornecedores  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Rede de fornecimento
sustentável
Trabalho seguro e
justo
Compromisso entre o
trabalhador e o
fornecedor
Protegendo os mais
vulneráveis
 

Princípio 1
Princípio 2
Princípio 3
Princípio 4
Princípio 5
Princípio 6
 

ODS 5, 8
  

414-1
Novos fornecedores
selecionados com base em
critérios sociais
 

Rede de fornecimento
sustentável
 

   

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/retribuicao-e-voluntariado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/retribuicao-e-voluntariado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/assistencia-a-desastres/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/retribuicao-e-voluntariado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/retribuicao-e-voluntariado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/vidas-sustentaveis/fortalecer-as-comunidades/assistencia-a-desastres/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/poliester-reciclado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/quimicos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/meio-ambiente-limpo/agua/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/engajamento-entre-trabalhador-e-fornecedor/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/trabalho-justo-e-seguro/protegendo-os-mais-vulneraveis/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/


Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  

414-2
Impactos sociais negativos
sobre a rede de
fornecimento e medidas
tomadas
 

Rede de fornecimento
sustentável
Trabalho seguro e
justo
Compromisso entre o
trabalhador e o
fornecedor
Protegendo os mais
vulneráveis
 

   

Tópico Relevante: Políticas Públicas  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Nossos valores
Engajamento de
grupos de
stakeholders
 

   

415-1
Contribuições políticas
 

 
Princípio 10
 
 

 

Não foram efetuadas
contribuições políticas
financeiras ou em espécie
direta ou indiretamente.
 

Tópico Relevante: Saúde e Segurança do Cliente  
103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Qualidade e
segurança dos
produtos
 

 ODS 12
  

416-1
Avaliação dos impactos
sobre saúde e segurança
de categorias de produtos
e serviços
 

Qualidade e
segurança dos
produtos
 

  

Aproximadamente 95% de
nossos produtos são
avaliados globalmente
quanto ao impacto sobre a
saúde e segurança (100%
na Europa).
 

416-2
Casos de não
conformidade relativos a
impactos na saúde e
segurança de categorias de
produtos e serviços
 

Qualidade e
segurança dos
produtos
 

  
A C&A não apresentou
recalls de produto em
nossos mercados de varejo
em 2018.

Tópico Relevante: Marketing e Rotulagem  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Qualidade e
segurança dos
produtos
Algodão orgânico
certificado
Plumas e penas
compradas de
maneira responsável
Moda circular em
primeiro lugar
 

   

http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/fornecimento-sustentavel/
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http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/nossa-estrategia/engajamento-de-stakeholders/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/nossa-abordagem/nossa-estrategia/engajamento-de-stakeholders/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/algodao-organico-certificado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/algodao-organico-certificado/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/plumas-e-penas-compradas-de-maneira-responsavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/plumas-e-penas-compradas-de-maneira-responsavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/outras-materias-primas/plumas-e-penas-compradas-de-maneira-responsavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/moda-circular/


Divulgação
 

Localização             
                  
 

Princípios
do Pacto
Global da
ONU  
 

ODS              
  Comentários

Normas Universais: Divulgações Gerais GRI 102  
Perfil Organizacional  

417-1
Requisitos para
informações e rotulagem
de produtos e serviços
 

Qualidade e
segurança dos
produtos
Algodão orgânico
certificado
Plumas e penas
compradas de
maneira responsável
Moda circular em
primeiro lugar
 

  

Atualmente, não
apresentamos estes dados
globalmente, mas estamos
trabalhando para padronizar
a maneira como coletamos
estas informações e
esperamos apresentá-las no
futuro.
 

417-2
Casos de não
conformidade relativos a
informações e rotulagem
de produtos e serviços
 

   
Não houve casos de não
conformidade durante este
período de relatório.
 

417-3
Casos de não
conformidade relativos a
comunicações de
marketing
 

   
Não houve casos de não
conformidade durante este
período de relatório.
 

Tópico material: Privacidade do Cliente  
103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Conscientizando
clientes
 

   

418-1
Reclamações comprovadas
relativas a violações de
privacidade de clientes e
perdas de dados de
clientes
 

   
Não foram relatados casos
durante este período de
relatório.
 

Tópico Relevante: Conformidade Socioeconômica  

103-2
Abordagem da gestão e
seus componentes
 

Rede de fornecimento
sustentável
Meio ambiente limpo
Trabalho seguro e
justo
Qualidade e
segurança dos
produtos
 

   

419-1
Não conformidade com leis
e regulamentos na área
socioeconômica
 

   
Não houve casos de não
conformidade durante este
período de relatório.
 

1 Resultados da pesquisa da Globescan de 2018, além do item ‘Produtos’ do índice GRI do
ano passado.
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http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/2018/produtos-sustentaveis/qualidade-e-seguranca-dos-produtos/


Fale conosco
Time global de sustentabilidade
A sustentabilidade na C&A é conduzida pelo nosso time de liderança global e é
operacionalizada pela liderança regional. Ambos os grupos trabalham juntos para
incorporar nossa estratégia global de sustentabilidade na organização.

Time de liderança global de sustentabilidade
Jeffrey Hogue, Diretor Global de Sustentabilidade - LinkedIn

Aleix Busquets Gonzalez, Head Global de Engajamento com Stakeholders Externos -
 LinkedIn

Catherine Louies, Líder Global da Unidade de Gestão de Projetos de Sustentabilidade -
 LinkedIn

Norbert van der Zee, Líder Global da Unidade de Gestão de Desempenho da
Sustentabilidade  - LinkedIn

Adam Brennan, Líder da Unidade de Gestão Sustentável de Substâncias Químicas, Europa/
Global - LinkedIn

Charline Ducas, Líder Global da Unidade de Economia Circular Global - LinkedIn

Galina Parmenter, Gerente Global de Projetos de Engajamento com Stakeholders -
 LinkedIn

Suman Bethapudi, Gerente de Projetos Cradle to Cradle, Gerente Global de Projetos –
LinkedIn

Times regionais de liderança sustentabilidade

Michael Reidick, Head de Sustentabilidade - Europa - LinkedIn

Leandro Ito, Gerente de SSC/SCM e Sustentabilidade - Brasil - LinkedIn

Aarony Xu, Gerente Sênior de Sourcing e Produtos – China - LinkedIn

Luven Huang, Market Intelligence Manager - China - LinkedIn

Alejandra Sánchez Ayala, Head de Sustentabilidade – México - LinkedIn

Fale conosco
Entre em contato conosco para deixar comentários ou tirar dúvidas sobre o nosso
relatório: sustainability(at)canda.com

Para informações para a imprensa, por favor contate: press(at)canda.com

https://be.linkedin.com/in/jeffreyhogue
https://www.linkedin.com/in/aleix-busquets-gonzalez-90630614/
https://be.linkedin.com/in/catherine-louies-06a3868
https://www.linkedin.com/in/norbert-van-der-zee-607483/
https://www.linkedin.com/in/adam-brennan-39583225?authType=NAME_SEARCH&authToken=zA1L&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CentityType%3AentityHistoryName%2CclickedEntityId%3Amynetwork_88650401%2Cidx%3A0
https://be.linkedin.com/in/charline-ducas-7708ba8
https://www.linkedin.com/in/galinashishkova/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/suman-bethapudi-20042222/
https://www.linkedin.com/in/michael-reidick-4040102/
https://www.linkedin.com/in/leandro-ito-6b22451/
https://www.linkedin.com/in/aarony-xu-3571a724/
https://www.linkedin.com/in/luven-huang-a5745744/
https://www.linkedin.com/in/alejandra-s%C3%A1nchez-ayala-433165107/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/pt/sustainability-report/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+tvtubjobcjmjuzAdboeb//dpn');
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Contatos Jurídico
C&A Mode GmbH & Co. KG
Parceiro pessoalmente responsável:
C&A Retail GmbH
Sede: Zug / Suíça
UID: CHE-116.290.471

Contatos Jurídico:
Robert H.A.M. Smeele & Christoph Hammer

Contato para questões específicas relacionadas a este website: Para quaisquer questões
específicas relacionadas a este website e ao seu conteúdo, entre em contato por e-mail:

E-mail: sustainability(at)canda.com or press(at)canda.com

De acordo com o assunto de sua pergunta, seu país de residência e seu idioma, seu
pedido por e-mail será encaminhado para nossos especialistas. 
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