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Sobre a C&A

Fundada em 1841, a C&A é líder no varejo 
de moda, e oferece roupas de qualidade 
a preços acessíveis para 2,5 milhões de 
clientes no mundo, todos os dias. Com mais 
de 60.000 funcionários, temos lojas em 
20 países em toda a Europa, assim como 
no Brasil, no México e na China. 
Como uma empresa familiar com valores 
profundamente enraizados, colocamos 
nossos clientes, funcionários e comunidades 
em primeiro lugar, sempre pensando nas 
gerações futuras.

Esta é a versão resumida do nosso relatório 
global de sustentabilidade do ano de 2015,  
ano que marca o início de uma nova estratégia  
e compromisso de sustentabilidade global, 
unindo nossas quatro regiões.

A versão completa do nosso relatório de 
sustentabilidade está disponível em inglês e 
português em c-a.com/sustainabilityreport2015.

A versão resumida está disponível para  
download em inglês, alemão, português, 
espanhol e mandarim.
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€1m+
Mais de €1 milhão foram arrecadados para 53 
instituições e organizações sociais, através da 
campanha Mulheres que Inspiram que contou com a 
participação de mais de 23.000 funcionários

1.4%
Redução de 1,4% das emissões 
em nossas próprias operações, 
comparado aos dados de 2012

40%
do algodão utilizado  
é mais sustentável



Bem-vindo ao nosso Relatório 
Global de Sustentabilidade

Desde o começo sempre colocamos clientes 
e comunidades locais em primeiro lugar. 
Nos preocupamos profundamente com a forma 
como fazemos negócios e com os impactos 
gerados sobre os funcionários, comunidades e o 
planeta. Nosso objetivo é fazer com que ELA, 
nossa cliente, fique linda e se sinta bem, 
e respeitamos a confiança que ela deposita em 
nós para fazermos a coisa certa. Esse tem sido o 
foco ao longo dos nossos 175 anos – e esse será 
nosso legado para as gerações futuras.

Nossa Visão – Moda com impacto positivo
Mas o mundo está mudando. Mais demanda 
por roupas significa mais demandas sobre as 
pessoas e sobre o planeta, e a indústria de 
vestuário – incluindo a C&A – não está 
preparada para lidar com essas demandas de 
forma sustentável. Por isso, firmamos um 
compromisso de produzir moda com impacto 
positivo. Moda produzida com materiais mais 
sustentáveis, com menos recursos naturais e 
respeitando o bem-estar dos animais. 
Produzida por mulheres e homens capacitados, 
que recebem um salário justo, em ambientes de 
trabalho que são seguros e transparentes.  
E fechando o ciclo na produção de peças de 
vestuário para criar uma economia circular  
na indústria.

Este é o futuro que vemos para o mundo da 
moda. Para alcançar este ideal, precisamos 
mudar a forma que criamos roupas e fazer isso 
através de colaborações e parcerias. Precisamos 
tornar a produção mais eficiente, reduzir o 
impacto ambiental e capacitar as pessoas em 
toda a rede de fornecimento. Sabemos que não 
é uma tarefa fácil. Vai demandar tempo, muito 
trabalho e ideias inovadoras. Mas estamos 
determinados a usar nosso tamanho,  
nossa escala e nossas parcerias para ir de uma 
empresa que faz menos mal para uma empresa 
que faz mais o bem. E como estamos todos
juntos nessa jornada, também queremos
inspirar nossos clientes a agir de forma
mais sustentável.

Uma abordagem global dos nossos  
esforços de sustentabilidade
Durante anos, temos funcionado de forma  
bem-sucedida como um grupo composto por 
empresas regionais. Nossos clientes gostam da 
experiência de compra local e muitos têm sua 
loja C&A favorita. Mas produzir moda com 

impacto positivo – realmente incorporando a 
sustentabilidade em nossa rede de fornecimento 
e no negócio – exige uma abordagem global e 
um compromisso alinhado. Dessa forma,  
em 2015, construímos nossa estratégia global de 
sustentabilidade e desenvolvemos metas para 
2020. Também criamos uma equipe global de 
sustentabilidade para impulsionar o andamento 
dos temas  nas quatro regiões em que atuamos: 
Europa, Brasil, México e China. Cada região 
contribui com os nossos objetivos globais de 
forma contextual por meio do engajamento de 
seus funcionários, do envolvimento de clientes e 
conhecimento dos mercados locais. 

Nossa nova estratégia global de sustentabilidade 
aborda os principais problemas atualmente 
enfrentados pela indústria de vestuário: 
escassez de recursos, impactos ambientais e 
condições de trabalho justas. Em 2015,  
nos tornamos signatários do Pacto Global da 
Organização das Nações Unidas – princípios 
universais de direitos humanos, de trabalho,  
de meio ambiente e de combate à corrupção 
empresarial; e também demos as boas-vindas 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs) da Organização das Nações Unidas  
para o ano de 2030 e vamos trabalhar  
nessa direção.

Junte-se a nós nessa jornada  
Moda com impacto positivo. É um objetivo 
ambicioso e que nos inspira, e que possibilita 
uma cadeia de valor sustentável desde a fazenda 
até o cliente, focando em ter um impacto positivo 
sobre os nossos funcionários, clientes, 
comunidades e sobre o planeta. Também nos 
ajuda a traduzir nosso desempenho social e 
ambiental em crescimento sustentável para o 
nosso negócio. Estamos honrados e orgulhosos 
de fazer parte desta jornada – para nossos 
stakeholders, nosso negócio, nossa indústria e 
nosso planeta que partilhamos com todos. 
Convidamos você a se juntar a nós.

Edward Brenninkmeijer  
Chairman, Board Global de Sustentabilidade 
Chairman C&A Foundation 

Jeffrey Hogue 
Chief Sustainability Officer –  
C&A Global e C&A Foundation

14  Dados e desempenho
16   Destaques de todas  

as nossas regiões
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Nossa Estratégia 
de Sustentabilidade

Moda com 
impacto positivo
Em 2015, apresentamos nossa primeira estratégia global 
de sustentabilidade, com os quatro mercados da C&A se 
unindo e usando novas maneiras de trabalhar para cumprir 
nossos objetivos comuns para 2020, produzindo moda 
com impacto positivo.
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Os três pilares da nossa estratégia: 
Produtos Sustentáveis, Rede de 
Fornecimento Sustentável e Vidas 
Sustentáveis – são apoiados pelos 
objetivos que visamos atingir até 2020. 

•  Produtos Sustentáveis: Produtos 
fabricados de um jeito que respeite o 
meio ambiente e a preservação dos 
recursos naturais trabalhando com 
matérias-primas mais sustentáveis, 
melhorando a forma como 
desenvolvemos os nossos produtos e 
focando mais em fechar os ciclos na  
área de vestuário e de matérias-primas.

• Rede de Fornecimento Sustentável: 
Trabalhar para elevar os padrões 
ambientais e sociais nas fábricas que 
produzem nossos produtos, bem como 
melhorar nossas próprias operações.  
Isto inclui a capacitação de fornecedores, 
transparência e dar apoio a condições 
de trabalho seguras e justas para todos 
que fazem parte da nossa rede de 
fornecimento.

• Vidas Sustentáveis: Fazer um trabalho 
de conscientização com nossos 
clientes para que façam escolhas 
mais sustentáveis, o que significa que 
precisamos nos concentrar em engajar 
nossos funcionários para que se tornem 
embaixadores da C&A. 

Moda com 
impacto positivo

Plataforma  
Global de  
Sustentabilidade
2020

DESCUBRA MAIS EM  
www.c-a.com/sustainabilitystrategy

Produtos Sustentáveis Leia mais na  
página 4

Materiais mais sustentáveis  
Usar matérias-primas  
mais sustentáveis

Metas para 2020 
67% das nossas matérias-primas 
mais sustentáveis

100% do nosso algodão mais 
sustentável 

Desenvolver metas para outras 
matérias-primas em 2016

Economia Circular  
Contribuir para a 
reciclagem de produtos

Meta para 2020
Desenvolver uma abordagem 
para economia circular

Rede de Fornecimento 
Sustentável

Leia mais na  
página 8

Cuidado com o meio ambiente 
Reduzir o impacto ambiental  
da C&A 

Metas para 2020
Descarte zero de produtos 
químicos perigosos 

Reduzir  20% da pegada de 
carbono nas lojas, nos escritórios 
e nos centros de distribuição  
da C&A 

Condições de trabalho  
seguras e justas  
Garantir condições de trabalho 
seguras e justas 

Metas para 2020
100% dos nossos produtos 
provenientes de fornecedores 
com classificação A e B 

Capacitar nossa rede de 
fornecimento

Vidas Sustentáveis Leia mais na  
página 12

Engajar Funcionários  
Criar uma cultura de 
sustentabilidade entre  
os funcionários 

Meta para 2020
Continuamente aumentar  
os índices de engajamento  
em sustentabilidade de  
nossos funcionários 

Conscientizar ELA  
Fazer um trabalho de 
conscientização para que  
os clientes ajam de forma  
mais sustentável 

Meta para 2020
C&A reconhecida como  
a marca de varejo de moda  
mais sustentável
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Produtos 
Sustentáveis

Materiais Sustentáveis

Economia Circular

Usar matérias-primas  
mais sustentáveis 

Desenvolver uma abordagem  
de economia circular
Queremos contribuir para que a indústria da moda 
abandone a economia de criar, usar e descartar e vamos 
direcioná-la para uma economia que mantenha os recursos 
em uso por muito mais tempo, tanto quanto for possível. 
Para isso, precisamos aproveitar estes produtos e materiais 
ao máximo durante o uso e, quando chegarem ao fim de 
sua vida útil, vamos recuperá-los e transformá-los.

Uma população que cresce a cada dia.  
Classe média em rápida expansão no mundo  
em desenvolvimento. Modas que aparecem e 
desaparecem num piscar de olhos. Estes e outros 
fatores estão aumentando a demanda por roupas 
em todo o mundo. Mas, por outro lado, a indústria 
de vestuário tem gastos intensivos de recursos.  
A cadeia de valor, desde o cultivo e o transporte 

de matérias-primas como o algodão – que é a 
matéria-prima que mais usamos em toda a linha  
de produção – até os insumos necessários para 
fazer o acabamento das peças de roupas 
produzidas, exige um consumo muito grande de 
água e de energia, contribuindo para as mudanças 
climáticas. Quando chegam ao fim de sua vida útil, 
apenas 1/3 das roupas são recicladas.  

4 Relatório Global de Sustentabilidade 2015 – Versão Resumida 

Contratar fornecedores de acordo 
com padrões éticos e comprar 
materiais mais sustentáveis.  
Ambas fazem parte do nosso 
compromisso de ajudar ELA,  
nossa cliente, a se sentir linda e 
bem consigo mesma.  
Materiais sustentáveis,   além de  
nos ajudarem a reduzir nossos 
impactos, também atendem à 
crescente demanda dos clientes 
por roupas mais sustentáveis a 
preços mais acessíveis.

- ÁG
U

A



100%
do nosso algodão  
mais sustentável 

METAS PARA 2020

METAS PARA 2020

PROGRESSO

PROGRESSO

Nossos primeiros produtos feitos com 
algodão orgânico foram lançados há mais 
de 10 anos. Em 2015, pela terceira vez, a 
C&A foi a maior consumidora mundial de 
algodão orgânico. Atualmente, mais de 
40% do nosso algodão vem de cultivos 
mais sustentáveis, tais como algodão 
orgânico, algodão REEL – Responsible 
Environment Enhanced Livelihoods e da 

Better Cotton Initiative (BCI). Em parceria 
com a C&A Foundation, somos um dos 
membros fundadores da Organic Cotton 
Accelerator (OCA), que tem como 
principal objetivo criar um mercado 
próspero e estável de algodão orgânico 
que seja bom para todos, desde o 
produtor até o consumidor.

67 %
dos materiais  
mais sustentáveis

Em 2015, 25% das matérias-primas 
utilizadas vieram de fontes mais 
sustentáveis. Em 2016, vamos incluir 
outros materiais sustentáveis e reciclados. 
Em 2015, a C&A aderiu à iniciativa 
Canopy Style e publicou uma política de 
proteção florestal através de diferentes 
opções de tecido. Em 2017, a C&A China 
tem como objetivo eliminar tecidos 
produzidos a partir de celulose obtida de 
florestas antigas e ameaçadas de 
extinção, de extração ilegal de madeira ou 

de exploração de madeira que prejudica 
os direitos dos povos indígenas, dando 
preferência a fibras certificadas pelo 
Conselho de Manejo Florestal (Forest 
Stewardship Council – FSC). Em 2016, 
todas as plumas compradas pela C&A 
serão certificadas pela RDS – Responsible 
Down Standard. Começando com as 
nossas coleções de outono/inverno 2016 
na Europa e as nossas coleções 2017 na 
China, todos os itens produzidos com 
plumas serão certificados.

Desenvolver uma 
abordagem para uma 
economia circular, 
incluindo metas

Em 2016, por meio da nossa liderança 
em materiais mais sustentáveis, a 
C&A vai se concentrar em modelos 
de economia circular que vão além da 
reciclagem. Para apoiar a transição 
para esse modelo, vamos realizar uma 
ação em nossas lojas holandesas: os 
clientes da C&A que doarem roupas 
velhas de qualquer marca para 
reciclagem ganharão um cupom de 

5% de desconto. Medidas de 
reutilização e reciclagem de 
mercadorias não vendáveis também 
foram criadas e executadas. Em 2015, 
564 toneladas de roupas também 
foram recicladas pela Vökotex.  
No Brasil, doamos uniformes antigos 
de funcionários das lojas para ONGs, 
que as utilizaram para criar brindes, 
como bolsas e chaveiros.

DESCUBRA MAIS EM  
www.c-a.com/sustainableproducts

Claro que o principal foco de nossa aspiração  
de produzir roupas mais sustentáveis é ELA, 
nossa cliente. Queremos ajudar ELA a ficar linda 
e a se sentir bem e sabemos que ela espera que 
suas roupas tenham sido originadas e 
produzidas respeitando o meio ambiente,  
os funcionários e as futuras gerações.

Relatório Global de Sustentabilidade 2015 – Versão Resumida  5

 



ASSISTA À VERSÃO RESUMIDA DE 
QUINZE MINUTOS DO DOCUMENTÁRIO 
DO NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 
EM PARCERIA COM A C&A SOBRE O 
ALGODÃO E SEUS IMPACTOS 
www.c-a.com/for-the-love-of-fashion

Algodão Mais 
Sustentável:  
O futuro do tecido  
mais usado do mundo Mas o que realmente significa 

um Algodão Mais Sustentável?
A C&A apoia várias abordagens para o 
cultivo de algodão de formas sustentáveis: 

Orgânico  
Cultivado sem produtos químicos ou 
organismos geneticamente modificados. 
Na Europa, nos referimos às nossas roupas 
feitas com algodão orgânico como  
roupas produzidas com BioCotton. 

Better Cotton Initiative (BCI)
Com o apoio de centenas de empresas 
em toda a rede de fornecimento, a BCI 
incentiva o cultivo de algodão com os 
seguintes princípios: respeitando o meio 
ambiente, aumentando o lucro dos 
agricultores e fortalecendo a indústria.  
O algodão cultivado neste programa  
é chamado de 'Better Cotton’  
(Algodão Melhor).

REEL – Responsible Environment 
Enhanced Livelihoods
Este é outro programa que também 
visa otimizar o algodão convencional 
(não-orgânico) através de abordagens 
sustentáveis de cultivo lideradas pela 
Cotton Connect. Nos referimos ao algodão 
produzido neste programa como  
'Algodão REEL'.

ALGODÃO ORGÂNICO 

de redução no uso de água, em comparação 
com o algodão convencional 
(fonte: Textile Exchange: The Life Cycle  
Assessement of Organic Cotton Fiber –  
A Global Average Summary Of Findings, 2014) 

91 %

de redução do potencial de aquecimento global, 
em comparação com o algodão convencional

46 %

Em 2015, pela terceira vez, a C&A foi  
nomeada a maior consumidora mundial  
de algodão orgânico.
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Para produzir um quilo de algodão podem ser 
necessários mais de 10 mil litros de água e para 
fabricar uma calça jeans cerca de 8 mil litros  
são usados (fonte: Water Footprint Network). 
Além disso, o cultivo convencional do algodão  
é responsável pelo uso de cerca de 7% dos 
pesticidas e de 16% dos inseticidas aplicados 
mundialmente na produção agrícola, trazendo 
riscos para o meio ambiente e para a saúde do 
trabalhador (fonte: Painel 2010 de Especialistas 
da ICAC de Desempenho Social, Ambiental e 
Econômico – SEEE. Pesticidas utilizados na 
produção de algodão na Austrália, no Brasil,  
na Índia, na Turquia e nos EUA). Por outro lado,  
o algodão mais sustentável, incluindo o orgânico, 
tem impactos significativamente menores.  
Para a C&A, ao melhorar nossas práticas de 
contratação de fornecedores de algodão, 
melhoramos também nosso impacto, tornando-o 
positivo. Por isso o algodão tem sido uma das 
principais prioridades da nossa estratégia de 
sustentabilidade nos últimos 10 anos. 

Atualmente, mais de 40% do nosso algodão 
vem de fontes globais mais sustentáveis, tais 
como o algodão orgânico, Algodão REEL e BCI. 
Daqui para frente, nossa aspiração é que todo 
algodão utilizado em nossos produtos seja 
cultivado respeitando o meio ambiente, 
protegendo os recursos naturais e  
promovendo a saúde e os meios de  
subsistência dos trabalhadores.

Reafirmar nosso compromisso com o 
algodão orgânico 
Menos de 1% do algodão produzido 
mundialmente é orgânico e o setor enfrenta 
uma série de desafios: falta de disponibilidade 
de sementes, poucos incentivos para os 
agricultores, acesso limitado ao mercado e falta 
de transparência na rede de fornecimento.  
Se esses problemas não forem solucionados, 
então todo o setor corre risco. Estamos 
realizando diversas ações para fortalecer o 
setor de algodão orgânico.

O algodão orgânico tem sido o principal foco da 
nossa estratégia de materiais sustentáveis nos 
últimos 10 anos. Agora que estamos bem perto 
das nossas metas para 2020, continuamos 
comprometidos em comprar mais algodão 

orgânico e em ter um papel mais ativo na 
promoção desse setor de algodão orgânico. 
Cultivado sem produtos químicos sintéticos ou 
organismos geneticamente modificados (OGM), 
o algodão orgânico protege a qualidade do solo, 
a biodiversidade e o abastecimento hídrico, 
evitando a contaminação da água. Além disso, 
ele também é mais seguro para a saúde dos 
agricultores e de suas comunidades.

Aderindo à BCI  
A C&A se tornou membro da BCI em 2015,  
uma iniciativa com o apoio de 500 empresas, 
unidas ao longo de toda a rede de fornecimento 
para cultivar algodão com práticas que 
respeitem o meio ambiente, potencializem os 
rendimentos dos agricultores e fortaleçam  
a indústria. O programa já trabalha com um 
milhão de agricultores em 20 países, sendo que 
sua meta para 2020 é trabalhar com cinco 
milhões de agricultores para produzir o  
Better Cotton. Por meio da BCI, a C&A compra 
uma maior variedade de fibras de algodão mais 
sustentáveis advindas de mais origens, o que 
nos ajuda a cumprir nossa meta para 2020 de 
usar algodão 100% mais sustentável.
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Acelerar a oferta e a demanda  
de algodão orgânico 
Somos um dos membros fundadores da 
Organic Cotton Accelerator (OCA), que visa 
criar um mercado próspero e estável de 
algodão orgânico que seja bom para todos, 
desde o produtor até o consumidor. 

A C&A Foundation proveu um apoio 
financeiro fundamental nos primeiros quatro 
anos deste programa, que trabalha em prol 
de fortalecer o setor de algodão orgânico 
através das seguintes iniciativas: 

•  Ajudar os produtores por meio  
de treinamentos 

•  Fazer com que sementes melhores  
estejam disponíveis 

• Aperfeiçoar o business case 

•  Promover as boas práticas em toda a  
rede de fornecimento de algodão orgânico 

•  Melhorar a integridade e a transparência  
do mercado



Rede de 
Fornecimento 
Sustentável 

Meio Ambiente Limpo

Reduzir nosso impacto ambiental 
Estamos trabalhando para reduzir os 
impactos ambientais em toda a nossa 
cadeia de valor, com nossos 
fornecedores e em nossas próprias 
operações, com quatro áreas focais: 
produtos químicos, água, mudanças 
climáticas e resíduos.

METAS PARA 2020

METAS PARA 2020

descarte de produtos químicos 
perigosos (ZDHC)

Zero

20 %
de redução da pegada de carbono 
nas lojas, nos escritórios e nos centros 
de distribuição da C&A

Condições de Trabalho 
Seguras e Justas

Capacitar nossa rede de fornecimento

Nossas ações são centradas em aumentar a 
transparência e elevar os padrões na nossa  
rede de fornecimento, que abrange 900.000 
pessoas, sendo a maioria mulheres. Estamos 
empenhados em melhorar suas vidas, o que,  
por sua vez, ajuda suas comunidades a 
prosperarem. Uma das nossas atuações nessa 
área é por meio do nosso papel de liderança na 
Action, Collaboration, Transformation (ACT), uma 
iniciativa global que visa conectar os stakeholders 
interessados em melhorar as bases salariais.

Melhorar as condições de trabalho e 
promover condições de trabalho que 
respeitem os direitos humanos

A rede de fornecimento de vestuário enfrenta desafios 
complexos. Dentre os problemas ambientais estão: 
os impactos dos produtos químicos utilizados no 
tingimento e nos acabamentos de tecidos,  
os grandes volumes de água utilizados na agricultura 
e na produção de roupas e a alta demanda de energia 
e altos índices de emissões de dióxido de carbono. Os 
itens mais importantes para os colaboradores  
que trabalham na rede de fornecimento de roupas são:  
o salário, as condições de trabalho, as horas  
trabalhadas e a segurança.

DESCUBRA MAIS EM  
c-a.com/sustainablesupply

dos nossos produtos provenientes de 
fornecedores com classificação A e B

100%
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Para nos ajudar a cumprir nossa meta de só
contratar fornecedores com as mais altas
classificações, os mesmos recebem notas
entre A e E quando são avaliados e os
critérios de sustentabilidade constituem
20% da classificação geral da avaliação de
desempenho. Para cumprirmos nosso
objetivo de só comprar produtos de
fornecedores com as melhores

classificações, em 2015 lançamos
um novo Código de Conduta Global
treinamos equipes da área de compras e
fornecedores de todo o mundo.
No Brasil, desenvolvemos um aplicativo
para smartphones com o Código,  
para que nossos fornecedores possam
visualizá-lo em qualquer lugar do mundo,
a qualquer momento.

PROGRESSO

PROGRESSO

Em 2016, finalizamos nossa primeira 
avaliação da pegada de carbono da 
cadeia de valor da C&A (leia mais nas 
páginas 10-11). Nos tornamos 9% mais 
eficientes em carbono (emissão por m² 
de área de vendas) e reduzimos nossa 
emissão total em 1,4%, em relação aos  

dados de 2012. Isso ocorreu graças  
à redução do consumo de energia nas 
operações diárias das lojas, usando 
tecnologia energeticamente eficiente e 
renovando e recondicionando nossas 
instalações para aumentar a eficiência.

Em 2015, nossa equipe de Sustainable 
Supply Chain (SSC) cresceu de 35 para 90 
pessoas, incluindo especialistas e agentes  
de desenvolvimento de redes de 
fornecimento ainda mais sustentáveis  
que trabalham com os fornecedores  
para melhorar os padrões e capacitá-los.

90,8% do volume 
de fornecedores 
com classificações 
A e B em 2015, em 
comparação aos 
80,6% de 2014
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90,8%
80,6%

Lançamos uma Estratégia Global de 
Gestão de Substâncias Químicas que 
fortalece nossa abordagem de restringir e 
eliminar substâncias químicas perigosas. 
Auditorias independentes de ZDHC foram 
concluídas em 52 das principais fábricas 
de tecido.  

Também colaboramos com os outros 
participantes da indústria para 
desenvolver formulações químicas mais 
seguras que nos ajudam a cumprir nosso 
objetivo de descarte zero de produtos 
químicos perigosos. 



Mensurando nossa 
Pegada Global de 
Carbono e de Água
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Desenvolvendo pegadas  
de carbono e hídrica
Nossa indústria precisa combater 
as mudanças climáticas por meio da 
adoção de materiais mais sustentáveis, 
de métodos de produção mais limpos, 
da criação de um modelo de economia 
circular e da redução do uso de água. 
Em 2016, finalizamos nossas primeiras 
pegadas de carbono e hídrica da cadeia 
de valor da C&A – do berço ao túmulo 
(Cradle to Grave), ou seja, da matéria-
prima até o descarte.

0.3%
Desenvolvimento 
de produto

3%
Fim do ciclo 
de Vida 14%

Matérias-Primas

26%
Produção
de Tecido

13%
Fabricação

dos Produtos

8%
Transporte

13%
Operação 
de Varejo

Total:
5.087.595

de toneladas 
      de  CO 2e

22%
Uso do 
Consumidor

4.2%
Uso do Consumidor

3.4%

Produção 
de Tecido

1.3%

Fabricação 
de Produtos

1.2%

Operação 
de Varejo

Total
3,8

bilhões de m 3

90%
Matérias-Primas

Consumo de água na nossa cadeia  
de valor no ano de 2015

Emissão de GEE em nossa cadeia de   
de valor no ano de 2015



Combate às mudanças climáticas por meio 
da compreensão de nossos impactos 
Para medir nossa pegada, usamos a análise do 
ciclo de vida para avaliar nossas emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) nos escopos 1, 2 e 3. 
Este modelo de avaliação de ciclo de vida híbrido 
faz com que seja possível nos concentrarmos nas 
principais áreas na nossa cadeia de valor em nível 
de materialidade, regionalidade e de cadeia de 
valor. A discriminação das emissões nos diz que 
precisamos nos concentrar nas seguintes áreas: 

  Agricultura – Cerca de 14% de nossas 
emissões de GEE ocorre na agricultura, dada 
a elevada porcentagem de fibras naturais 
usada na linha de produtos da C&A. 
Planejamos manter nosso foco na compra de 
algodão orgânico e mais sustentável para 
reduzir os impactos dos insumos agrícolas. 
No ano passado reduzimos 115.000 
toneladas de CO2e. 

  Produção – Dentre as etapas de  
produção de peças de vestuário, o impacto 
da manufatura do tecido é duas vezes maior 
do que impacto da fabricação de roupas. 
Nossa meta é diminuir as emissões de gases 
de efeito estufa por meio da redução dos 
produtos químicos utilizados na manufatura, 
na lavagem e no acabamento de tecidos e 
também por meio do aumento da  
eficiência energética.

  Operações de Varejo – Nossas operações 
comerciais, com exceção das operações de 
produção e de transporte, são responsáveis 
por cerca de 13% das nossas emissões totais 
de GEE, das quais 5% provém do consumo 
de energia. Nossas regiões  estão 
desenvolvendo planos de ação para 
aumentarem a eficiência energética em 
nossas lojas, escritórios e centros de 
distribuição novos e existentes.

  Uso do consumidor  – O aquecimento de 
água para lavar roupas é a principal área de 
impacto nas emissões de GEE originadas no 
uso do consumidor. Estamos buscando 
formas de incentivar os clientes a reduzirem 
as temperaturas de lavagem e a lavar 
algumas peças de roupa, tais como jeans, 
com menos frequência.

Usando a análise de ciclo de vida  
para medir os impactos na água 
Com base em nossos estudos hídricos anteriores, 
em 2016 desenvolvemos a nossa primeira 
pegada hídrica global – do berço ao túmulo 
(cradle to grave) – para todas as operações da 
C&A, assim como para as roupas que vendemos 
em nossas lojas. Trabalhamos com alguns 
cientistas para criar um modelo híbrido de 
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que combina 
métodos de ACV de entrada-saída e de processo 
para estimar nosso consumo global de água.  
A discriminação de consumo mostra que 
precisamos nos concentrar nas seguintes áreas: 

  Agricultura – 84% da água consumida vai 
para o cultivo do algodão, usando como base 
de cálculo tanto o consumo direto quanto o 
indireto de água. Vamos criar uma estratégia 
que complemente a estratégia da C&A 
Foundation para promover a eficiência e a 
conservação de água nas bacias hídricas 
importantes que sustentam a produção de 
algodão para as coleções da C&A, como a 
Índia e a China. 

  Produção – Mais de 3% da água é 
consumida quando a fibra é transformada 
em tecido. Os principais impactos nesta fase 
de produção estão no tingimento,  
na lavagem e no acabamento de tecido. 
Tendo em vista que China e Bangladesh  
são as principais regiões produtoras da  
C&A globalmente, vamos continuar nos 
concentrando na Parceria de Bangladesh 
para Tecidos Mais Limpos (PACT – 
Bangladesh Partnership for Cleaner Textiles) 
e na Iniciativa de Fábricas Melhores na China 
(BMI – Better Mills Initiative). Ao combinar 
nossa própria gestão sustentável de 
produtos químicos com estas iniciativas da 
indústria, visamos reduzir o consumo de água 
e os impactos de produtos químicos em 
águas de superfície.

  Uso do Consumidor – Mais de 4% da água 
é usada na lavagem da roupa realizada pelo 
consumidor. Em 2016, queremos entender 
como a C&A pode promover um menor uso 
de água entre os nossos consumidores.

DESCUBRA MAIS SOBRE NOSSOS  
PRÓXIMOS PASSOS NO SITE 
www.c-a.com/carbon-footprint

DESCUBRA MAIS SOBRE O QUE FAREMOS A 
SEGUIR PARA REDUZIR NOSSOS IMPACTOS  
NO CONSUMO DE ÁGUA  
www.c-a.com/water-footprint
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Engajar os Funcionários

Ações de conscientização 
com os nossos clientes

Criar uma cultura de sustentabilidade  
entre os funcionários

Inspirar os clientes a agirem de forma 
mais sustentável

Nossos mais de 60.000 funcionários desempenham 
um papel fundamental para dar vida ao nosso 
compromisso de moda sustentável, pois eles 
interagem com nossos clientes diariamente nas lojas 
da C&A em todo o mundo. Nos próximos anos, 
pretendemos engajar os funcionários de todas as 
nossas regiões para que apoiem ainda mais nossa 
estratégia global de sustentabilidade.

Por meio de campanhas e parcerias, trouxemos 
sustentabilidade para nossas lojas ao longo de 15 anos. 
Mas fazer com que o cliente se junte a nós nessa 
empreitada exige uma compreensão de suas 
expectativas e daquilo que o inspira. Então realizamos 
uma ampla pesquisa em nossos principais mercados 
para entender como os consumidores enxergam o 
nosso desempenho e como eles querem fazer parte  
do nosso progresso.

Vidas 
Sustentáveis

As mulheres são o coração da nossa 
indústria – e da nossa marca.  
Elas representam cerca de 80% dos 
trabalhadores na rede de fornecimento  
de roupas. Mais de 70% dos nossos mais  
de 60.000 funcionários é composto  
por mulheres e nosso público-alvo é  
o público feminino. 

Na C&A, temos o compromisso de fazer 
com que toda mulher esteja bem e se sinta 
bem todos os dias, um compromisso que 
inclui fornecer moda com impacto positivo. 
É por isso que vamos engajar e capacitar 
nossos funcionários para impulsionar a 
sustentabilidade e inspirar nossos clientes a 
agirem de forma mais sustentável.
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METAS PARA 2020

METAS PARA 2020

PROGRESSO

PROGRESSO

Em 2016, vamos realizar nossa primeira 
pesquisa global com funcionários para 
entender seu nível de conhecimento do 
tema sustentabilidade e estes resultados 
serão utilizados como base de 
comparação para os próximos anos.  
Em nossas pesquisas regionais anteriores 
com funcionários, a sustentabilidade 
emergiu como o principal impulsionador 
para o engajamento na C&A. Cinco 
principais fatores contribuem para que 
nossos funcionários nos avaliem dessa 
forma com relação à sustentabilidade:  
os valores da empresa, a C&A Foundation, 
as oportunidades de voluntariado,  
os programas de doação e as campanhas  

de ativação do cliente. Por exemplo,  
no Brasil, cerca de 3.500 funcionários da 
C&A participam regularmente de ações 
de voluntariado, dedicando, em média, 
mais de três horas por mês em atividades 
destinadas a apoiar e educar crianças.  
E, em 2015, realizamos nossa primeira 
campanha global de engajamento de 
funcionários, juntamente com a C&A 
Foundation. A campanha ‘Mulheres que 
Inspiram’ arrecadou mais de € 1 milhão 
para 53 instituições e organizações sociais 
que ajudarão mais de 7.000 mulheres em 
todo o mundo. Mais de 23.000 
funcionários participaram.

Aumentar de forma contínua os 
índices de engajamento dos 
funcionários com a sustentabilidade

Promover igualdade e diversidade

C&A reconhecida como a marca de 
varejo de moda mais sustentável

Realizamos nossa primeira pesquisa  
anual de sustentabilidade com os clientes 
em nossos principais mercados para 
entender as motivações, as percepções e 
as preferências deles com relação à 
sustentabilidade. Este estudo avaliou 
mais de 7.600 clientes em seis mercados 
e nos rendeu informações valiosas.  
Em alguns mercados, como na Europa, 
temos uma forte presença em roupas 

infantis  mais sustentáveis e feitas com 
BioCotton. Mas outros atributos de 
sustentabilidade da nossa empresa – 
mesmo aqueles nos quais temos fortes 
programas implantados – foram bem 
menos citados de forma geral.  
Vamos usar isso para identificar as áreas 
em que podemos atuar, acelerar e 
desenvolver nossos programas e nossa 
comunicação com os clientes. 

DESCUBRA MAIS NO SITE 
c-a.com/sustainablelives
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DESCUBRA MAIS NO SITE 
c-a.com/2015-performance

Em 2015, progredimos em todos os 
nossos pilares de sustentabilidade. 

Destaques de 
Desempenho  
2015

Como nossas ações 
são avaliadas

1
Produtos  
Sustentáveis

Mais uma vez fomos 
reconhecidos como o  
comprador número 1 de  
algodão orgânico no mundo. 

Nos tornamos um dos 
membros fundadores da 
Organic Cotton Accelerator 
(OCA), juntamente com C&A 
Foundation e outros.

100 %
Nos comprometemos em  
usar 100% de plumas 
certificadas pelo Responsible 
Down Standard (RDS) a partir 
do outono de 2016.

40 %
Aumentamos o volume de 
algodão mais sustentável 
para 40%.

Aderimos à Better Cotton 
Initiative (BCI).

Expandimos nossa linha de 
produtos feitos com materiais 
mais sustentáveis.
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www.c-a.com 
/supplier-list

Como nossas ações 
são avaliadas

Rede de Fornecimento  
Sustentável

Desempenhamos um papel 
fundamental na implementação da 
Action, Colaboration, Transformation 
(ACT), uma iniciativa global que 
conecta os stakeholders interessados 
em melhorar as bases salariais por meio 
da negociação coletiva nos principais 
países de produção, das normas 
de fabricação de nível mundial e da 
compra responsável para 
aumentar o piso 
salarial.

Lançamos uma Estratégia 
Global de Gestão de 
Substâncias Químicas  
que fortalece nossa 
abordagem de restringir e 
eliminar substâncias  
químicas perigosas.

Divulgamos os nomes 
e endereços de nossos 
fornecedores globais.

Realizamos auditorias 
em todas as fábricas que 
produzem nossos produtos.

Completamos todas  
as auditorias antes dos 
produtos começarem a  
ser manufaturados.

Tivemos uma redução de 
1,4% em nossa emissão de 
carbono total.

Desenvolvemos um novo 
código de conduta global 
para nossos fornecedores  
e treinamos equipes da área 
de compras, produtores e 
fabricantes em todo  
o mundo.

Vidas  
Sustentáveis

Mulheres que Inspiram: Realizamos nossa primeira 
campanha global de engajamento de funcionários, 
juntamente com a C&A Foundation. A campanha  
'Mulheres que Inspiram' arrecadou mais de € 1 milhão 
para 53 instituições e organizações sociais que ajudarão 
mais 7.000 mulheres em todo o mundo. Mais de 23.000 
funcionários participaram.

Compreendendo nossos 
Clientes: Realizamos nossa 
primeira pesquisa mundial  
de sustentabilidade com  
os consumidores para 
entender suas motivações,  
percepções e preferências 
com relação à 
sustentabilidade. 

Código de Ética: 
Implementamos nosso 
Código de Ética Global para 
os funcionários do Brasil,  
do México e da China,  
e planejamos expandir o 
Código para a Europa ao 
longo do ano de 2016.

Mães Fazem a Diferença 
(Mothers Make the 
Difference): Como parte 
da nossa parceria global 
com a ONG Save the 
Children, reunimos nossos 
funcionários, a C&A 
Foundation e nossos clientes 
da Europa e do México  
para apoiar a campanha  
Mães Fazem a Diferença,  
que arrecada recursos  
para mães e crianças em 
situações de vulnerabilidade.
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Destaques 
das Regiões 
2015 

Cada uma de nossas quatro regiões 
é responsável pela implementação 
dos programas regionais e locais 
para apoiar nossas metas globais 
de sustentabilidade.

DESCUBRA MAIS EM
c-a.com/regions 

C&A Brasil  Est. 1976

297 lojas em 120 cidades, com mais de 
17.000 funcionários

Um milhão de clientes por dia 

  60% da nossa coleção Baby foi produzida com algodão 
mais sustentável.

  Estamos trabalhando para estimular a demanda, 
ajudando as empresas de fiação a compreender os 
benefícios do algodão mais sustentável.

  Realizamos uma campanha anual para incentivar 
nossos clientes a trazer os seus celulares, pilhas e 
baterias para fazer o descarte correto. Nosso Programa 
de Reciclagem de Lixo Eletrônico em lojas coletou 
64.451 itens em 2015.

 Reciclamos aproximadamente 5,6 milhões de cabides.

  Utilizamos nosso relatório de sustentabilidade anterior 
para engajar nossos clientes. Em 2015, uma pesquisa 
de co-criação com nossos clientes nos mostrou que 
valorizar iniciativas de sustentabilidade é uma das 
coisas de maior importância para eles, tais como 
embalagens e sacolas, mas também condições de 
trabalho e origem dos materiais.

  A fim de apoiar os esforços da sociedade para lutar 
contra o trabalho escravo, somos signatários do Pacto 
Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo.

  Desenvolvemos nosso plano de gestão de resíduos  
para identificar as formas de destinação mais 
adequadas para lidar com cada tipo de resíduo  
das nossas operações.

C&A México  Est. 1999

75 lojas em 40 cidades 

150.000 clientes por dia 

 Em 2015, introduzimos uma nova linha de jeans  
           que economiza cerca de 33% de água durante  
           sua produção, em comparação às calças  
           jeans convencionais.

  Cerca de 60% dos fornecedores estão localizados no 
México. Nossos esforços para melhorar o desempenho 
de nossos fornecedores foram reconhecidos pelo 
Prêmio Empresa Responsável (Responsible Business 
Award) do Centro Mexicano de Filantropia (Mexican 
Centre for Philanthropy). 

   Por meio da nossa campanha 'Jeans Made in Mexico', 
divulgamos que 90% dos nossos produtos jeans são 
fabricados no México.

  Realizamos uma campanha nas lojas para sensibilizar 
os clientes com relação aos benefícios do  
algodão orgânico.

 Pelo oitavo ano consecutivo, a C&A Foundation  
           organizou um dia de voluntariado para os funcionários  
           da C&A México, visando envolvê-los em atividades de  
           apoio a suas comunidades.
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C&A China Est. 2007

84 lojas em 21 cidades  
200.000 clientes por dia 

  Estamos apoiando projetos para incentivar os 
produtores chineses de algodão a se converterem  
aos métodos orgânicos.

  Unimos forças com o Canopy para contratar 
fornecedores de viscose certificados pelo Conselho  
de Manejo Florestal.

  Começamos a desenvolver uma "biblioteca do tecido", 
que mostra como os 2.500 tecidos que usamos afetam 
o meio ambiente.

  60 funcionários participaram de um workshop com Bill 
McDonough, pioneiro do princípio Cradle to Cradle®, 
para que pensem em como aplicar os conceitos de 
economia circular em suas funções.

  Apoiamos a Better Mill Initiative na China, ajudando os 
seis principais fornecedores no Yangtze e no Pearl River 
Deltas a economizar água e energia, a melhorar sua 
experiência em gestão de produtos químicos, a reduzir 
o desperdício e a reduzir a poluição.

C&A Europa Est. 1841

1.575 lojas em 20 países,  
com mais de 35.000 funcionários 

Dois milhões de clientes por dia 

  Maior comprador mundial de algodão orgânico.

  Os alunos da Jean School International em Amsterdã 
nos ajudaram a re-imaginar o futuro do jeans.

  Nosso catálogo de Roupas Infantis para Primavera 2015 
apresentou roupas mais sustentáveis para crianças, 
incluindo uma nova coleção para bebês que foi 
certificada pelo padrão Global Organic Textile  
Standard (GOTS). 

 Lançamos uma linha de jeans que economiza 65% de  
           água na etapa de acabamento do produto. Essa etapa  
           final consiste na última lavagem realizada na peça.

  Em 2015, transformamos nossa loja da cidade 
holandesa de Zaandam, criando um modelo sustentável 
para nossas outras lojas europeias, com iluminação  
mais eficiente, escadas rolantes que economizam 
energia e tecnologia de economia de água.  
Também aperfeiçoamos o sistema de aquecimento  
da loja, incluindo um telhado verde.

  Na Alemanha, aderimos à Parceria para Têxteis 
Sustentáveis (Partnership for Sustainable Textile) 
que ajuda a elevar os padrões em toda a rede de 
fornecimento têxtil.
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Entre em contato conosco se quiser fazer algum comentário ou  
se tiver alguma dúvida com relação ao nosso relatório: 

sustainability@canda.com

Informações para a imprensa, por favor  
entre em contato pelo do e-mail:  

press@canda.com

A versão completa do nosso relatório de sustentabilidade  
está disponível em inglês e português em  

c-a.com/sustainabilityreport2015


