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Nossa história no Brasil
Somos líderes de mercado e crescemos junto com o Brasil. 
Desde 1976, quando inauguramos a primeira loja no 
País, continuamos fiéis aos valores e princípios de nossos 
fundadores. Conheça um pouco dessa história.

2008
Lançamento  
de novo  
conceito de loja.

2001
Gisele Bündchen 
é contratada para  
a campanha de 
25 anos da C&A.

2013
Lançamento  
das coleções  
em parceria com 
284, Santa Lolla, 
Carina Duek, 
Ágatha, Isabella 
Giobbi, Anne 
Fontaine, Issa, 
Adriana Barra, 
Roberto Cavalli, 
PatBo (Patrícia 
Bonaldi) e  
Lenny Niemeyer.

1989
Contratação do 
dançarino e ator 
Sebastian, primeiro 
afro-brasileiro 
a atuar como 
garoto-propaganda  
de uma marca  
no Brasil.

2009
Participação 
na São Paulo 
Fashion Week 
(SPFW) e  
Fashion Rio.

Lançamento 
das coleções 
em parceria 
com Reinaldo 
Lourenço,  
Isabela Capeto  
e Amir Slama.

2005
Início das 
coleções em 
parceria com 
estilistas.

2011
35 anos da  
C&A Brasil.

Abertura da  
loja nº 200.

Lançamento  
das coleções  
em parceria com 
Stella McCartney, 
T-Collection  
e Carina Duek.

1976
Abertura da 
primeira loja  
em São Paulo – 
Loja Ibirapuera.

1984
Lançamento do 
cartão C&A, o 
primeiro cartão 
private label  
do mercado.

Lançamento 
da Flagship 
C&A, primeira 
loja-conceito da 
marca no Brasil, 
no Shopping 
Iguatemi (SP).

Lançamento 
das coleções em 
parceria com 
Espaço Fashion, 
Alexandre 
Herchcovitch, 
Sergio K, Amir 
Slama, Isabela 
Capeto, Maria 
Bonita Extra e 
Gloria Coelho.

2010
Realização da 
campanha Fashion 
Like, que trouxe 
a preferência das 
clientes no mundo 
digital para dentro 
das nossas lojas e 
ganhou cinco leões 
em Cannes.

Lançamento das 
coleções “Poderosas 
do Brasil”, com 
a curadoria de 
Gisele Bündchen, 
e coleções em 
parceria com as 
marcas Maria Filó, 
Andrea Marques, 
Santa Lolla, Dress 
to e Mixed.

2012
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1995
Instituto C&A participa  
da fundação Gife  
(Grupo de Institutos 
Fundações e Empresas), 
rede sem fins lucrativos 
que reúne organizações 
empresariais e é 
referência no Brasil 
sobre investimento 
social privado.

Nossa trajetória  
de Sustentabilidade 
Desde o início dos anos 1990, investimos em 
ações socioambientais que traduzem nossa 
consciência sobre os impactos das nossas 
atividades e as oportunidades de evolução

2009
Criação da área de 
Sustentabilidade.

Inauguração  
da Loja Eco, em  
Porto Alegre (RS).

2008
Mapeamento  
dos impactos 
sociais e 
ambientais  
da C&A.

2006
Criação da Socam, 
responsável pelo 
monitoramento 
das condições de 
trabalho na cadeia 
de fornecimento 
no Brasil e 
América Latina.

Lançamento  
do Programa  
Prazer em Ler, 
do Instituto C&A.

1996
Criação do 
Código C&A de 
Conduta para 
Fornecimento  
de Mercadorias.

2007
Formação do comitê 
para iniciativas 
ambientais.

Apoio ao Programa 
Na Mão Certa.

Início do Programa 
de Coleta Seletiva 
nas lojas.

1991
Fundação do 
Instituto C&A.

2010
Publicação do 
primeiro Relatório 
de Sustentabilidade.

Criação do Comitê 
Estratégico de 
Sustentabilidade.

Implementação  
do Programa 
Nacional de Coleta 
de Eletrônicos nas 
lojas C&A.

Adesão ao 
Programa de 
Certificação dos 
Fornecedores para 
o Varejo da ABVTEX. 

Lançamento do 
Programa de 
Educação Infantil, 
do Instituto C&A.

2011
20 anos de 
Instituto C&A.

Início da 
construção da 
Plataforma de 
Sustentabilidade 
C&A Brasil.

Assinatura do 
Pacto Nacional 
pela Erradicação 
do Trabalho 
Escravo.

2012
Definição 
das metas da 
Plataforma de 
Sustentabilidade 
C&A Brasil.

Publicação 
do segundo 
Relatório de 
Sustentabilidade.

2013
Elaboração do  
Plano Corporativo  
de Gerenciamento  
de Resíduos Sólidos.

Definição da nova 
Governança de 
Sustentabilidade  
da C&A Brasil.

Conquista da Certificação 
LEED da Loja Eco,  
em Porto Alegre.

Ações de engajamento 
para a Plataforma  
de Sustentabilidade  
C&A Brasil.

Início da implantação  
das metas da Plataforma.
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Mensagem da Presidência 

Após 37 anos de atuação no Brasil, chegamos  
a um nível de maturidade significativo de nossa 
gestão para a sustentabilidade. Ao construir nossa 
Plataforma de Sustentabilidade, com cinco pilares 
de atuação e mais de 30 metas até 2015, estamos 
preparados para tratar estrategicamente de temas 
que são fundamentais para a perenidade dos 
nossos negócios dentro de perspectivas mais 
sustentáveis. Afinal, entendemos que podemos 
gerar valor para a sociedade, oferecendo mais 
do que produtos e serviços íntegros e, por isso, 
atuamos de maneira a influenciar nossa rede  
de interlocutores de forma positiva. Esse é  
um importante direcionador da Plataforma  
de Sustentabilidade, cujos primeiros resultados 
são apresentados neste Relatório. 

Somos uma empresa de pessoas, por pessoas 
e para pessoas. Queremos que nossos associados 
sintam que fazem parte de uma empresa 
inovadora, divertida e inspiradora, que é tanto 
ética quanto profissional. Com essa aspiração, 
o pilar Valorização do Associado, de nossa 
Plataforma, reúne metas que estabelecemos 

para que o clima organizacional seja baseado 
em respeito, meritocracia e oportunidades de 
desenvolvimento profissional, de forma que todos 
se conectem aos nossos valores e jeito de ser. 

Temos consciência de que nossas 
atividades envolvem impactos ao meio 
ambiente e à sociedade. Entendemos nossa 
responsabilidade pela cadeia de fornecimento 
e atuamos fortemente no monitoramento e 
acompanhamento de nossos fornecedores, para 
que os produtos que vendemos em nossas 261 
lojas sejam íntegros. Todas essas práticas estão 
reunidas, agora, sobre o pilar Responsabilidade 
na Cadeia de Fornecimento, que também busca 
influenciar positivamente a cadeia têxtil nacional 
e o setor de varejo de moda.

Nossas clientes estão no centro de nossa 
estratégia, e reinventamos a companhia para 
atendê-la cada vez melhor. Dessa forma, 
assumimos com nossas clientes o compromisso 
de comercializar produtos de qualidade, que não 
ofereçam riscos à saúde ou ao meio ambiente.  
Por essa razão, buscamos continuamente 
identificar oportunidades de reduzir o impacto 
de nossos produtos e torná-los mais sustentáveis. 
Exemplo disso é o compromisso assumido junto 
à iniciativa global Zero Descarte de Químicos 
Perigosos (Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals – ZDHC), além da adoção de diretrizes 
importantes, como iniciar o uso do algodão 
sustentável e o olhar criterioso sobre a segurança 

mecânica dos produtos infantis. Somos pioneiros 
ao inserir esses temas em nossa estratégia, em 
muitos casos nos antecipando à regulação do País.

Temos, ainda, cuidado do impacto ambiental 
de nossas lojas. Nos últimos anos, investimos em 
novas tecnologias de iluminação, equipamentos 
de ar-condicionado, iniciativas para o descarte 
adequado de resíduos, ações para economia 
de água, energia e papel, assim como a busca 
por soluções de engenharia mais sustentáveis. 
Renovamos nossa Loja Eco, em Porto Alegre,  
e a transformamos em um ponto de visitação 
aberto ao público interessado em conhecer 
melhor as novidades de uma construção 
sustentável e certificada pelo selo LEED. 

Uma das grandes oportunidades que 
temos pela frente é o engajamento de 
nossos associados e, por isso, esse é um pilar 
transversal da nossa Plataforma. Dedicamos 
esforços para que as equipes das lojas, dos 
centros de distribuição e do escritório central 
entendam que a sustentabilidade é importante 
para gerar valor para a C&A e satisfazer nossas 
clientes. Da mesma maneira, buscamos inserir 
o assunto nas instâncias responsáveis pela 
tomada de decisões. É o que chamamos de 
sustentabilidade na governança, uma evolução 
das boas práticas de gestão que nos levaram à 
liderança no varejo de moda. Trata-se de uma 
busca permanente por informar, mobilizar e 
transformar pessoas, processos e resultados. 

Construir uma empresa mais sustentável, 
apoiados na nossa Plataforma de Sustentabilidade, 
é uma oportunidade ímpar de dar continuidade 
ao sonho dos irmãos Clemens e August que, 
em 1841, fundaram a C&A. Assim, podemos 
contribuir coletivamente para perpetuar o legado 
de uma empresa ética nos negócios e focada nas 
pessoas. Essa é a influência transformadora que 
queremos levar a todos os públicos com os quais 
nos relacionamos. Esperamos que a leitura deste 
Relatório seja um momento de conhecer melhor  
a nossa empresa e o seu jeito de fazer negócios.

GRI 1.1, GRI 1.2
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Impacto de produtos

Governança e estratégia 
GRI 3.5

 
A PlAtAfoRmA de 
SuStentAbIlIdAde
A consolidação de nossa Plataforma de 
Sustentabilidade aconteceu em 2013 e 
representa um importante avanço para a C&A 
no Brasil. Resultado de um trabalho que teve 
início em 2011, a Plataforma definiu cinco 
pilares de atuação e metas que nortearão 
o planejamento e os investimentos em 
sustentabilidade que realizaremos até 2015.
A Plataforma foi construída com base em  
nossa visão de sustentabilidade (veja box)  
e de acordo com as expectativas e demandas 
de nossos principais públicos – clientes, 
associados, fornecedores e especialistas em 
sustentabilidade –, definidos de acordo com 
a influência que exercem em nossas decisões 
e resultados, e segundo a importância para o 
negócio, o desenvolvimento de produtos e o 
mapeamento de tendências. GRI 4.14, GRI 4.15

As metas começaram a ser executadas  
em 2013 e já há algumas concluídas, enquanto 
outras têm conclusão prevista para 2014 e 2015.

A visão de 
sustentAbilidAde dA C&A:
•  Assumimos a responsabilidade 

pelo impacto das nossas ações, 

comprometidos com as gerações 

futuras. 

•  Envolvemos associados, fornecedores, 

ELA (cliente) e a comunidade 

para promover uma cultura de 

sustentabilidade. 

•  Cada um de nós se compromete  

a trilhar caminhos ousados, para estar 

à frente do nosso tempo. 

•  Sendo assim, seremos líderes em 

sustentabilidade no varejo de moda, 

reconhecidos pela sociedade brasileira.

Com esse direcionamento claro trazido 
pela Plataforma, demonstramos nosso 
comprometimento com a construção de uma 
empresa responsável e perene, cuja forma  
de atuar busca deixar um legado positivo para  
as gerações futuras. Focados nos cinco pilares, 
poderemos medir e avaliar os resultados de 
nossas iniciativas. Temos o desejo de fazer 
com que nossa gestão da sustentabilidade seja 
uma referência para o setor de varejo de moda 
no Brasil, contribuindo para a formação de 
uma cadeia têxtil mais justa e para a fabricação 
de produtos mais íntegros.

Os pilares da Plataforma de 
Sustentabilidade, com suas metas, 
iniciativas e a maneira como fazemos 
a gestão dos temas pertinentes, estão 
detalhados nos capítulos deste Relatório

ValorIzação do assocIado

Impacto ambIental de lojas

responsabIlIdade na 
cadeIa de FornecImento

engajamento

SumáRIo
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estrAtégiA unifiCAdA
Para alinhar e integrar a estratégia  

de sustentabilidade em todo o mundo, 

demos início em 2013 à construção da 

Plataforma Global de Sustentabilidade. 

A ação é consequência do processo de 

crescimento da C&A e da necessidade 

de implantar diretrizes globais para a 

inclusão do tema nas decisões de negócio.

A Plataforma Global foi construída 

com a colaboração de todos os países 

onde atuamos e leva em conta as 

características regionais de cada 

operação. A iniciativa prevê ainda  

a definição de metas e compromissos 

unificados de sustentabilidade até 2020. 

Após ouvir clientes, associados, fornecedores e especialistas, 
estruturamos a nossa Plataforma de Sustentabilidade

GoveRnAnçA dA 
SuStentAbIlIdAde 
O Management Team/Comitê Executivo 
é integrado pelo CEO (a primeira posição 
dentro de nossa estrutura hierárquica) e 
por quatro vice-presidentes das áreas de 
Compras, Finanças, Operações de Lojas 
e RH, que contribuem com seu amplo 
conhecimento de gestão.

Considerando essa experiência, em 2013 
reestruturamos o comitê Estratégico de 
Sustentabilidade, que passou a ser composto 
pelos membros do Management Team. 
Reforçamos, então, o papel desse comitê de 
contribuir com uma visão mais estratégica 



Composição da alta liderança GRI lA13

2012 2013

Gênero 

Masculino 82,4% 78,6%

Feminino 17,6% 21,4%

faixa etária

Abaixo de 30 anos 0% 0%

Entre 30 e 50 anos 93,8% 92,9%

Acima de 50 anos 6,2% 7,1%

Grupos minoritários 

Mulheres 17,6% 21,4%

Negros, amarelos, pardos e indígenas 0% 0%

Pessoas com deficiência 0% 0%

O COMiTê ESTRATégiCO 
dE SuSTENTABiLidAdE FOi 
REESTRuTuRAdO EM 2013  
E é FORMAdO PELOS MEMBROS 
dO MANAgEMENT TEAM

SumáRIoGoveRnAnçA e eStRAtéGIA 
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Para gerenciar cada um dos pilares, foi definida 
uma estrutura de gestão e acompanhamento, 
formada por um sponsor (membro do Comitê 
Executivo que define a estratégia relativa ao 
tema), um owner (diretor ou gerente sênior 
que acompanha os resultados das iniciativas 
desenvolvidas para atingimento das metas) 
e diferentes responsáveis pela execução 
das ações nas áreas administrativas e 
operacionais. Além disso, contamos com 
a área de Sustentabilidade, que tem o 
papel de manter o alinhamento estratégico 
e o bom funcionamento da governança, 
bem como apoiar os departamentos para 
alcançarem as metas e incorporarem  
o tema em suas atividades. GRI 4.9

O desenvolvimento das ações previstas 
na Plataforma e a prestação de contas à alta 
gestão são acompanhados por meio de um 
processo dinâmico que envolve todas as 
instâncias estabelecidas por nosso modelo de 
governança da sustentabilidade. Os owners  
de cada pilar se reúnem a cada dois meses (ou 
com maior frequência, se houver necessidade) 
com os responsáveis pelos projetos nas áreas. 

Nessas ocasiões, são verificados o 
cronograma e o estágio de implantação de 
cada meta assumida, identificados avanços  
e dificuldades e definidos os próximos passos. 
A cada três meses, em média, acontece um 
encontro entre o sponsor e o owner de cada 
pilar, que discutem os desafios, avaliam  
o cumprimento das metas e redefinem  
os prazos de execução (se for necessário).

Estão previstas reuniões com os membros 
do Comitê Estratégico de Sustentabilidade para 
apresentar um panorama das metas assumidas 
em cada pilar e discutir como integrar a 
Plataforma à estratégia da C&A. Outros 
associados que não fazem parte do Comitê 
podem ser convidados a participar dessas 
discussões. GRI 4.9

O aprimoramento desse modelo de 
governança é um trabalho contínuo e, por 
isso, temos a preocupação de melhorar nossos 
processos dentro da empresa, incluindo 
as métricas de avaliação dos membros do 
Management Team, que hoje seguem os 
mesmos parâmetros adotados para os demais 
associados (ver mais detalhes na página 24). 
um de nossos objetivos é estabelecer, nos 
próximos anos, mecanismos que permitam 
atrelar metas de desempenho socioambiental 
à avaliação de performance dos executivos  
e principais gestores das áreas. GRI 4.10

sobre a Plataforma de Sustentabilidade e 
conectar o tema à estratégia de negócios,  
além de acompanhar a evolução das metas.

Essa nova governança nos apoiará 
na concretização da nossa visão de 
sustentabilidade e no monitoramento 
dos resultados e identificação de outras 
oportunidades e riscos em nosso negócio. 
Adicionalmente, nos guiará para propor metas, 
projetos e planos de ação que permeiem todas 
as áreas da C&A. GRI 4.1, GRI 4.2, GRI 4.17

Também pretendemos melhorar a atuação 
dos comitês e setores dedicados a analisar, 
identificar e monitorar os riscos que possam 
ter impactos sobre os negócios ou afetar 
negativamente a marca e a reputação da 
empresa. desde 2010, há um processo 
estruturado para prevenção e tratamento de 
crises de imagem. Ele é baseado na formação 
dos gestores para lidar com crises, a partir de 
cursos online e presenciais, no monitoramento 
de temas críticos e da exposição da marca C&A 
na imprensa e nas redes sociais, assim como 
na avaliação permanente de questões externas 
que podem expor a empresa. Os temas são 
tratados em comitês multidisciplinares. Essas 
ações estão sob responsabilidade da área de 
Comunicação Corporativa. GRI 4.11



Reforçar o engajamento da área  

de Compras da empresa,  

especialmente em relação ao  

tema fornecimento responsável.

O treinamento para a área comercial está em 

desenvolvimento. O objetivo é abordar de que forma 

podemos expressar a importância do fornecimento 

responsável na relação com fornecedores, bem como 

aprofundar o conhecimento sobre os processos de áreas 

como Socam, Sourcing e Jurídico. Até o final de 2013, 

realizamos a etapa de diagnóstico sobre o tema por meio  

de pesquisas com grupos e entrevistas individuais.

Qualificar todos os fornecedores de 

vestuário e seus subcontratados no Brasil, 

por meio do Programa de Qualificação da 

ABVTEX, até dezembro de 2013.

100% dos fornecedores de vestuário foram certificados 

no Programa de Qualificação da ABVTEX.

implantar, na próxima etapa do Projeto 

de Educação Corporativa, as trilhas 

de desenvolvimento, com foco nas 

necessidades de cada associado.

A meta foi reformulada. A partir do novo Ciclo de gestão, o 

plano de desenvolvimento dos associados gerará subsídios 

para o desenvolvimento de programas de treinamento.

Ampliar a grade de cursos, incluindo 

treinamento para gestão de crise, 

sustentabilidade e manual de saúde  

e bem-estar.

Os treinamentos sobre sustentabilidade tiveram seus 

conteúdos renovados e passaram a ser aplicados no 

momento de integração de novos associados do Escritório 

Central e das lojas, onde também ocorre em outras ocasiões.

Trainees e estagiários passam pela área de Sustentabilidade 

para receber o treinamento. 

Os treinamentos relacionados à gestão de crise 

aconteceram para gerentes de lojas em todas as regionais.

O manual sobre saúde e bem-estar foi substituído  

e disponibilizado em formato de e-learning  

no Portal Corporativo.

Cadeia de Fornecimento

Desenvolvimento e valorização do associado

Status

Status

meta

meta

Resultado

Resultado

Desenvolvimento e valorização do associado (continuação)
Status meta Resultado

Ampliar o programa Academia de 

Líderes para o nível  de gerentes.

Programa ampliado com foco na preparação de líderes para 

se tornarem referência no varejo de moda. Também faz 

parte da estratégia  do programa oferecer reconhecimento e 

oportunidades de carreira para pessoas de alta performance.

implantar a metodologia de cargos  

e remuneração, que terá como  

produto final as trilhas de carreira  

e de desenvolvimento.

desenvolvemos o job description e as trilhas de  

carreira de todos os cargos da C&A, com validação  

do Management Team. 

Reestruturar o Programa de Trainees, 

com uma proposta que o deixe  

ainda mais condizente com  

as necessidades do negócio.

O Programa de Trainees passou a ter dois focos de 

desenvolvimento: Comercial e Operações. O conteúdo  

e a duração são planejados de acordo com a 

necessidade das equipes.

Estruturar o Programa de Estágio  

da área de Ti.

O programa foi estruturado e os estagiários passaram 

a ter a oportunidade de trabalhar em diversas áreas 

internas de Ti, sempre contando com a orientação  

dos gerentes das áreas, designados como mentores.

Estruturar o Programa de gerentes 

Treinadores para a formação  

de trainees e supervisores.

Os profissionais aptos a capacitar novos associados  

foram definidos e preparados para assumir o novo  

papel com o acompanhamento de um coach. 

Acompanhar o plano de ação da 

Pesquisa de Engajamento 2010-2012 e 

realizar a pesquisa em 2012.

A pesquisa deu origem a planos de ação corporativos 

e por área, que são acompanhados pela equipe de 

desenvolvimento Organizacional/Recursos Humanos. 

Metas 2012/2013
Status das metas assumidas no último relatório de sustentabilidade Parcialmente atingidaMeta reformulada Atingida

SumáRIoGoveRnAnçA e eStRAtéGIA 
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implantar SAC mais estruturado de 

atendimento a reclamações, que 

englobará as manifestações enviadas  

por meio de redes sociais.

Nos últimos dois anos, nosso SAC foi reestruturado a 
partir da contratação de uma empresa especializada. 
O objetivo é oferecer maior capacidade de atendimento 
e agilidade na resolução das demandas das clientes. 
Para receber reclamações, sugestões e opiniões de nossas 
clientes, também temos a seção Fale Conosco disponível 
em nosso site e outros canais nas redes sociais. GRI 4.16

Clientes
Status meta Resultado

iniciar o processo de gestão dos resíduos 

da companhia, com a elaboração do 

Plano Corporativo de gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, baseado na lei 

nacional de resíduos sólidos.

O Plano Corporativo de gerenciamento de Resíduos 

Sólidos foi entregue em outubro de 2013. Também demos 

início à construção do sistema de coleta de dados para 

a gestão de Resíduos, no qual escritório central, centros 

de distribuição e lojas poderão inserir informações sobre 

resíduos descartados e parceiros para destinação.

Realizar nova campanha do Programa de 

Coleta de Lixo Eletrônico e lançar curso 

online sobre a iniciativa, para atualização 

do treinamento dos associados.

A partir do Black Friday, realizado em dezembro de 2013, 

todas as campanhas e anúncios do time de eletrônicos 

passaram a conter uma mensagem sobre o Programa 

de Lixo Eletrônico. No mesmo período, foram realizadas 

ações de divulgação para clientes do programa por meio 

do site da C&A, incluindo a inserção de um banner  

na página principal e o envio de mensagens por SMS. 

Além disso, foi realizado um levantamento das lojas 

menos participativas no programa e desenvolvido um 

plano de ação para ampliar a participação.

Ampliar a quantidade de lojas no programa 

de compra de energia no mercado livre.

Fechamos o ciclo 2012/2013 com um total de 55 lojas  

no mercado livre. Até o ano de 2011 eram 21 lojas.

Meio ambiente
Status meta Resultado

Articular a construção de planos 

municipais e/ou estaduais do livro e da 

leitura em 70% dos 13 polos de leitura.

Todos os polos apoiados no ciclo iniciado em 2013 

participaram da mobilização para a construção de planos 

municipais e/ou estaduais. Quatro planos municipais  

já foram aprovados.

dar apoio técnico e financeiro  

para implantar, aprimorar ou  

consolidar os projetos de leitura  

em 24 escolas municipais.

As 24 escolas municipais receberam o apoio técnico  

e financeiro previsto.

Apoiar, técnica e financeiramente, a 

implantação, o aprimoramento ou a 

consolidação de processos de gestão  

de 20 organizações sociais.

A meta foi superada em 300%. O apoio oferecido pelo 

instituto C&A chegou a mais de 80 organizações sociais  

a partir da parceria com quatro grandes instituições. 

Instituto C&A
Status meta Resultado

Metas 2012/2013
Status das metas assumidas no último relatório de sustentabilidade Parcialmente atingida Atingida

SumáRIoGoveRnAnçA e eStRAtéGIA 
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A CONSTRuçãO dA PLATAFORMA  
dE SuSTENTABiLidAdE FOi REALizAdA  
EM CiNCO ETAPAS

Plataforma de  
Sustentabilidade GRI 3.5

 Levantamento de temas 
relevantes para o setor têxtil, 
com base em pesquisas 
internas e na análise das 
práticas de sustentabilidade 
do mercado nacional e 
internacional. GRI 4.15

 Definição de cinco pilares  
de atuação sobre os quais  
a C&A poderia atuar de maneira 
estratégica, com a validação  
do Management Team –  
nosso Comitê Executivo. 
Essa fase considerou os valores 
em que acreditamos e nossa 
estratégia de negócios. 

 Construção de metas 
para cada pilar. O processo 
reuniu gestores e associados  
ligados diretamente ao tema,  
seja por conhecimento 
técnico ou pelo envolvimento 
na execução de metas.

 Amplo processo  
de consulta aos nossos 
principais stakeholders, 
a fim de identificar quais 
temas, entre os elencados 
previamente, são os 
prioritários para nossos 
diferentes públicos.

2

1

3

4  

 Validação da 
Plataforma e da  
nova Governança  
de Sustentabilidade.

5  

SumáRIoGoveRnAnçA e eStRAtéGIA 
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Engajamento
Pilar transversal da Plataforma  
de Sustentabilidade tem o objetivo de 
envolver os associados e áreas da C&A  
com a sustentabilidade do negócio

Abraçamos a causa da sustentabilidade 
e buscamos engajar continuamente 
os associados. Criamos o Comitê de 
Sustentabilidade na Loja Eco de Porto 
Alegre e temos um dia fixo na semana 
para os associados falarem sobre o 
tema. São pequenas ações, variadas  
e lúdicas, que dão resultado no dia a  
dia. Nosso papel é não deixar a chama 
da sustentabilidade se apagar.”

Pablo Cândido,

supervisor de loja

MEtas GRI 4.17

∙  Engajar os associados para o 

tema de sustentabilidade da 

C&A por meio de um plano de 

comunicação que inclua a divul-

gação da Plataforma 2015. 

∙  Inserir conteúdos de sustentabilidade nas integrações  

e treinamentos corporativos.

∙  Comunicar os resultados da Plataforma e ações de sustentabilidade 

por meio do Relatório, seguindo padrões GRI. 

∙ Criar sistema de coleta e apuração de indicadores GRI. 

2013 2014 2015

SumáRIo
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Para concretizar nossa visão de 
sustentabilidade, é fundamental que todos  
os associados estejam comprometidos com  
as metas estabelecidas na Plataforma.  
Ao identificar essa necessidade, criamos o 
pilar Engajamento, que funciona de maneira 
transversal a todas as áreas da empresa e reúne 
as ações de conscientização e comunicação.

PRIncIPaIS açõeS  
GRI 4.15, GRI 4.16, GRI 4.17
Diversas iniciativas foram realizadas durante 
a Semana de Sustentabilidade, ocorrida em 
2013 e destinada a divulgar nossa Plataforma. 
Em setembro, reunimos associados do 
escritório central e da logística em um evento 
de lançamento para conhecer as metas 
estabelecidas. Os participantes acompanharam 
uma palestra da jornalista e especialista em 
sustentabilidade Rosana Jatobá, que falou sobre 

a importância do tema no mercado e para as 
nossas clientes, e ouviram gestores e líderes  
da empresa falarem sobre a relevância  
do assunto para os nossos negócios.

O plano de comunicação da Plataforma foi 
feito em parceria com a área de Comunicação 
Corporativa e permitiu o cumprimento do 
primeiro compromisso do pilar Engajamento.  
Para ampliar o conhecimento sobre os cinco 
pilares, utilizamos o Portal C&A na intranet, a 
C&A News (newsletter eletrônica enviada aos 
associados semanalmente), e e-mails marketing.

Os associados das lojas e dos centros de 
distribuição receberam ainda minisséries 
específicas sobre a Plataforma. As minisséries são 
kits de treinamento com materiais que permitem 
a aplicação, por meio de episódios diários, de 
atividades curtas e ágeis para o aprimoramento 
técnico dos associados. Também comunicamos 
a Plataforma por meio de totens interativos 
no escritório central e centros de distribuição, 
wallpapers nos computadores e banners nas 
áreas de grande circulação de pessoas, além  
de um vídeo divulgado em nossa TV interna.

cultuRa e feRRamentaS de 
enGajamento GRI af1, GRI af4
O engajamento dos associados é um processo 
contínuo, que reforça os compromissos que 
assumimos e mostra a maneira como fazemos 
negócios e como queremos que nossas clientes 
nos vejam. Princípios como ética e transparência 
no relacionamento com nossos stakeholders são 
sempre valorizados pela empresa.

Nosso Código de Ética, ao qual os associados 
têm conhecimento no momento em que são 
contratados e cujo acesso é disponibilizado  
por meio da Intranet, estabelece normas, 
padrões de conduta e parâmetros que devem 
ser seguidos por todos e em todas as atividades 
desempenhadas em nome da C&A. GRI 4.8

Atitudes e casos que desrespeitem esses 
princípios podem ser denunciados pelos 
associados por e-mail ao Canal Aberto 
(canalaberto@cea.com.br), destinado ao 
público interno. As mensagens, que devem ser 
identificadas, são recebidas pela área de Recursos 
Humanos e classificadas como denúncias, críticas 
ou sugestões. Depois, os temas são tratados  
com o apoio da alta direção – diretores, vice- 
-presidentes e o presidente –, que verifica, em 
sigilo, a procedência das reclamações e avalia 
quais procedimentos devem ser tomados.  
O associado que encaminhou a denúncia recebe 
uma resposta com os encaminhamentos dados. 
GRI 4.6, GRI 4.16, GRI af4

Em 2012, 45 contatos foram feitos ao 
Canal Aberto; já em 2013, foram 61. Dentre 
esses casos, nenhum foi classificado como 
discriminação. Até o fechamento deste 
Relatório, 20 comunicações estavam em 
aberto, com previsão de conclusão no primeiro 
trimestre de 2014. Nos últimos três anos,  
o tempo médio de resolução das denúncias 
recebidas em relação a infrações ao código  
de conduta foi de 24 dias. GRI HR4, GRI HR11 

oS deSafIoS PaRa a conStRução 
da cultuRa de SuStentabIlIdade
O desafio para os próximos dois anos é grande 
e envolve a criação de mecanismos para que as 
áreas percebam as transformações e os benefícios 
para os negócios trazidos por uma gestão 
orientada à sustentabilidade. Uma das maneiras 
de evidenciar essa evolução é a publicação 
deste Relatório, um veículo que aprimora o 
relacionamento com nosso público externo  
e aumenta o engajamento dos associados.  
Para auxiliar no levantamento de informações 
desse material, foi desenvolvida internamente 
uma ferramenta para coleta de indicadores,  
uma meta da Plataforma de Sustentabilidade  
que deveria ser cumprida em 2015 e foi alcançada 
já em 2013. Até 2015, esse sistema passará por 
melhorias e revisão, para que esteja sempre 
alinhado às necessidades da C&A e aos padrões 
da GRI (Global Reporting Initiative).

Outra forma de auxiliar na construção 
dessa nova cultura acontece durante o 
processo de integração de novos associados 
e trainees. Nessas ocasiões, fornecemos 
orientações institucionais e abordamos  
os aspectos relacionados à sustentabilidade, 
além das informações necessárias para que o 
contratado conheça a empresa e desempenhe 
suas funções. Uma das metas para 2014 é 
continuar a inserir temas da sustentabilidade 
em todos os treinamentos, ampliando o 
alcance das nossas ações de engajamento.

Com as mudanças implantadas nos últimos 
anos e a construção da Plataforma, temos  
a oportunidade de criar uma cultura interna 
orientada para a gestão da sustentabilidade, 
com equipes capacitadas e conscientes da 
importância do tema para a C&A. Assim, a 
sustentabilidade será tratada cada vez mais como 
parte integrante do nosso negócio, tornando-se 
um elemento estratégico para todas as áreas.

A SEmANA DE SUSTENTAbILIDADE 
REUNIU ASSOCIADOS DE LOJAS 
PARA A DISSEmINAçãO DOS 
PILARES DA NOSSA PLATAfORmA 

Rosana 
Jatobá falou 

sobre moda e 
sustentabilidade 

aos associados 
da C&A durante 

o lançamento  
da Plataforma 

SumáRIoenGajamento
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Valorização  

Nossas clientes querem ser atendidas por associados felizes e satisfeitos. 
Elas estão atentas à maneira como gerimos nossos profissionais.

do Associado
É cuidando dos nossos associados 

que conseguiremos cada vez 
mais conquistar nossas clientes. 
A C&A desenvolve seus projetos 
pensando nessa questão, e nós 

vemos que isso é real a cada 
iniciativa. Quando fui indicado 

para participar do grupo de 
trabalho de valorização dos 

associados em loja, tive a 
oportunidade de ver o quanto a 

C&A realmente se importa e cuida 
de pessoas. Foi motivacional.”

 

Wictor Freire,
supervisor de loja ∙  Implementar as ações de 

médio e longo prazo do 

programa C&A por Você.* 

∙  Implementar programas  

para desenvolvimento  

de nossas lideranças. 

∙  Dar continuidade às ações  

de desenvolvimento de  

nossas lideranças.

∙  Criar e implementar um plano de qualificação, especialização  

e certificação dos associados em funções-chave da C&A.

∙  Implementar as ações previstas para o Programa de Gestão de Desempenho.

∙ Implementar as ações previstas para o Programa de Remuneração.

∙  Reduzir anualmente o índice de turnover.

201520142013

* O C&A por Você foi criado em agosto de 2012 para a valorização dos nossos associados de loja, com diversas ações visando este objetivo.  
Com nossos associados mais engajados, acreditamos que poderemos oferecer uma experiência irresistível para as clientes em toda e qualquer visita.

MetAs GRI 4.17

SumáRIo
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A participação de nossas clientes na construção 
da Plataforma de Sustentabilidade foi muito 
valiosa, e uma de suas principais contribuições 
foi para o pilar Valorização do Associado. Para 
que tenham uma experiência encantadora 
em nossas lojas, as clientes relataram, durante 
nossos painéis com stakeholders, que precisam 
ser atendidas por pessoas bem treinadas, 
cordiais, eficientes e satisfeitas com o ambiente 
de trabalho da C&A.

PRIncIPaIS açõeS
As ações planejadas para esse pilar 
e os compromissos assumidos estão 
relacionados aos programas de treinamento, 
desenvolvimento profissional e promoção 
da qualidade de vida. Em 2013, criamos um 
novo formato para avaliação de desempenho 
dos associados das lojas, com a explicação 
dos comportamentos que esperamos deles. 
Também reforçamos para todos os gerentes a 
divulgação da estratégia de remuneração e os 
princípios para a coordenação de pessoas.  
O ciclo de gestão de desempenho dos associados 
(o Performance Management) foi revisto no ano 
de 2013 de uma maneira colaborativa, por meio 
da sugestão de associados, e foi proposto um 
novo modelo mais simples e com maior foco no 
desenvolvimento individual de cada associado.

Uma das principais ferramentas de avaliação 
da satisfação de nossos associados com a 
empresa é a Pesquisa de Engajamento, realizada 
a cada dois anos com participação voluntária, 
e cujos resultados são usados pela liderança, 
junto com grupos multidisciplinares, para 
desenhar planos de ação e propor melhorias. 

A última edição da pesquisa, aplicada em 
2012, mostrou um índice geral de favorabilidade 
de 71%, uma melhora de 10 pontos percentuais 
em relação à avaliação obtida dois anos 
antes. Esse avanço, muito superior aos 
padrões de mercado, é resultado das ações 
de aperfeiçoamento desenvolvidas a partir 
dos planos de desenvolvimento construídos 
pelos líderes e associados. Por isso, a elevação 
de índices-chave de avaliação da Pesquisa 
de Engajamento foi estabelecida como meta 
dentro da Plataforma de Sustentabilidade.  
GRI 4.4, GRI La1, GRI La2

Todas essas ações fazem parte da 
transformação cultural da nossa empresa, que 
busca dar mais clareza aos rumos da C&A e às 
possibilidades de desenvolvimento profissional, 
priorizar a meritocracia nos processos de gestão 
e engajar o nosso time. Com um planejamento 
estruturado e projetos executados dentro 
do cronograma, teremos a oportunidade de 
atender às principais demandas do público 
interno e, ao mesmo tempo, incentivar uma 
cultura dirigida para a alta performance.

PeRfIL doS aSSocIadoS  
GRI La15, GRI af32
As mulheres representam 71,2% do nosso 
quadro de associados. Todos os profissionais 
possuem oportunidades iguais de 
desenvolvimento e crescimento profissional, 
assegurados pelo nosso Código de Ética. 
Violações a esse código podem ser denunciadas 
ao Comitê Executivo por meio do Canal Aberto. 

O PIlAR VAlORIzACãO DO 
ASSOCIADO bUSCA DAR MAIS 
ClAREzA àS POSSIbIlIDADES DE 
DESEnVOlVIMEnTO PROFISSIOnAl 
DO nOSSO PúblICO InTERnO

total de associados* GRI La1

5.919
28,7%

1.118
27,3%

2.979
72,7%

6.306
28,8%

1.415
26,7%

3.894
73,3%

14.702
71,3%

15.622
71,2%

2012 2013

Associados Associadosterceiros terceiros**

femininomasculino

Total Total20.621

Total 24.718

4.097 Total Total

Total 27.237

21.928 5.309

* O número de terceiros sofreu variação porque houve mudança na forma de contabilização dos contratos.
** São considerados terceiros as equipes de serviço de limpeza, segurança, alimentação e outros.

Associados distribuídos por tipo de contrato
2012 2013

contrato por tempo 

indeterminado

masculino 5.555 5.907

feminino 13.966 14.843

contrato  

temporário 

masculino 364 399

feminino 736 779

Total 20.621 21.928

SumáRIovaLoRIzação do aSSocIado
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Associados distribuídos por gênero e faixa etária GRI La13

2012 2013

masculino feminino masculino feminino

< 18 anos 392 900 403 904

18 a 25 anos 2.931 8.852 3.058 9.124

26 a 30 anos 1.137 2.823 1.209 3.105

31 a 40 anos 1.091 1.645 1.214 1.949

41 a 50 anos 306 400 354 445

> 50 anos 62 82 68 95

Total 20.621 21.928

Associados distribuídos por gênero e região GRI La1, GRI La13

2012 2013

masculino feminino masculino feminino

Sul 406 1.122 405 1.062

Sudeste 3.643 9.333 3.834 9.747

centro-oeste 282 711 374 917

norte 345 709 408 834

nordeste 1.241 2.827 1.283 3.062

exterior 2 0 2 0

Total 20.621 21.928

Associados distribuídos por gênero e período  
de trabalho GRI La1, GRI La13

2012 2013

Tempo integral 
masculino 5.278 5.760

feminino 12.854 14.159

meio período 
masculino 641 546

feminino 1.848 1.463

Total 20.621 21.928

Associados distribuídos por gênero e categoria funcional GRI La13

2012 % 2013 %

diretoria
Masculino 13 81,3% 11 78,6%

Feminino 3 18,8% 3 21,4%

Gerencial
Masculino 148 40,5% 164 41,2%

Feminino 217 59,5% 234 58,8%

Supervisor/ 

administrativo

Masculino 206 29,2% 264 31,4%

Feminino 500 70,8% 577 68,6%

operacional
Masculino 5.535 28,4% 5.854 28,4%

Feminino 13.953 71,6% 14.778 71,6%

Trainee
Masculino 4 26,7% 5 29,4%

Feminino 11 73,3% 12 70,6%

estagiário
Masculino 13 41,9% 8 30,8%

Feminino 18 58,1% 18 69,2%

Total 20.621 21.928

Luiz Fernando Sabino, associado da loja C&A do Shopping Tamboré

SumáRIovaLoRIzação do aSSocIado



2928

Associados distribuídos por faixa etária e categoria funcional GRI La13

2012 % 2013 %

diretoria

> 50 anos 1 6,2% 1 7,1%

≥ 30 ≤ 50 anos 15 93,8% 13 92,9%

<30 anos 0 0% 0 0%

Gerencial

> 50 anos 10 3% 13 3,3%

≥ 30 ≤ 50 anos 270 74% 315 79,1%

<30 anos 85 23% 70 17,6%

administrativo / 

Supervisão

> 50 anos 14 2% 14 1,7%

≥ 30 ≤ 50 anos 393 56% 504 59,9%

<30 anos 299 42% 323 38,4%

nível 

operacional

> 50 anos 119 1% 135 0,7%

≥ 30 ≤ 50 anos 3.369 17% 3.835 18,6%

<30 anos 16.000 82% 16.662 80,8%

estagiário

> 50 anos 0 0% 0 0%

≥ 30 ≤ 50 anos 0 0% 0 0%

<30 anos 31 100% 26 100%

Trainee

> 50 anos 0 0% 0 0%

≥ 30 ≤ 50 anos 0 0% 0 0%

<30 anos 15 100% 17 100%

Total  

> 50 anos 144 0,7% 163 0,7%

≥ 30 ≤ 50 anos 4.047 19,6% 4.667 21,3%

<30 anos 16.430 79,7% 17.098 78%

Associados com deficiência distribuídos por gênero  
e categoria funcional GRI La13

2012 % 2013 %

diretoria
Masculino 0 0% 0 0%

Feminino 0 0% 0 0%

Gerencial
Masculino 0 0% 0 0%

Feminino 0 0% 0 0%

Supervisor/ 

administrativo

Masculino 0 0% 1 0,4%

Feminino 0 0% 0 0%

operacional
Masculino 341 1,7% 396 6,8%

Feminino 427 2,1% 465 3,1%

Trainee
Masculino 0 0% 0 0%

Feminino 0 0% 0 0%

estagiário
Masculino 0 0% 0 0%

Feminino 0 0% 0 0%

Total 768 862

Associados de grupos minoritários distribuídos por categoria funcional GRI La13

2012 % 2013 %

diretoria

Pardos / negros 0 0% 0 0%

Amarelos 0 0% 0 0%

Indígenas 0 0% 0 0%

Gerencial

Pardos / negros 24 6,6% 21 5,3%

Amarelos 3 0,8% 3 0,8%

Indígenas 0 0% 0 0%

administrativo / 

Supervisão

Pardos / negros 117 16,6% 179 21,3%

Amarelos 12 1,7% 18 2,1%

Indígenas 4 0,6% 2 0,2%

operacional

Pardos / negros 10.048 51,6% 10.578 51,3%

Amarelos 157 0,8% 234 1,1%

Indígenas 80 0,4% 116 0,6%

estagiário

Pardos / negros 31 100% 1 3,8%

Amarelos 0 0% 0 0%

Indígenas 0 0% 0 0%

Trainee

Pardos / negros 0 0% 1 5,9%

Amarelos 0 0% 0 0%

Indígenas 0 0% 0 0%

Total

Pardos / negros 10.220 49,6% 10.780 49,2%

amarelos 172 0,8% 255 1,2%

Indígenas 84 0,4% 118 0,5%

Associados que efetivamente retornaram ao trabalho após o término da licença-maternidade  
e paternidade (em relação àqueles que estavam previstos para retornar) GRI La15

femininomasculino

2012

338
242

527

752

99,3% 99,4%100% 100%

2013

Total Total1.090 769

SumáRIovaLoRIzação do aSSocIado
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TReInamenTo e 
caPacITação GRI La2
Mais da metade de nossos 
associados tem entre 18 e 25 
anos e, para a maior parte 
deles, o trabalho na C&A 
é a primeira experiência 
profissional de suas vidas. 
Esse quadro reforça a 
responsabilidade que temos 
em contribuir para que esses 
jovens adquiram, além da 
experiência, valores sólidos 
e comportamentos éticos, 
que deverão nortear todas as 
suas atividades na C&A ou em 
outras empresas pelas quais 
sejam contratados no futuro.

Com base na aspiração e nos 
valores da C&A (veja na página 
35), nossos associados devem 
desenvolver sete competências 
específicas (confira ao lado).

• Autonomia com 
responsabilidade

Cálculo do número médio de horas de 
treinamento por ano, por empregado e 
por categoria funcional GRI La10

2012 2013

Trainee* 522,4 165,6

estagiários 25,2 13,3

diretores 0,5 1,1

Gerentes 11,1 19,2

Supervisores 12,9 15,4

operacional 2,2 4,7

Total (média de horas 

por associado)
3,2 5,5

Para os associados das lojas, essas 
competências são transmitidas a partir de 
treinamentos estruturados no programa C&A por 
Você, movimento criado para valorizar o talento 
dos associados de loja, pensando no contato 
diário que eles têm com nossas clientes.

Outra iniciativa do C&A por Você é o Fábrica 
de Talentos, programa de recrutamento, 
integração, treinamento e desenvolvimento  
para novos associados de lojas que permite  
uma preparação adequada para o encantamento  
de nossas clientes. O programa é composto  
por seis etapas, que abrangem desde a atração 
de talentos até conversas de acompanhamento 
com o gestor direto, para que o associado 
possa buscar orientações e tirar dúvidas. Um 
dos grandes diferenciais, no entanto, é a fase 
”Aprendendo na Prática”. nela, o associado 
recebe um passaporte – que contém a descrição 
das etapas de integração e um espaço para fazer 
anotações ao longo do processo –  e também o 
acompanhamento de um Padrinho – colega mais 
experiente que o auxiliará até a formatura no 
programa, que leva cerca de três meses.

Denise Costa e 
Victoria Nunes de 
Souza, associadas 
da loja C&A 
do Shopping 
Tamboré

• Foco para eLA 
(cliente)

 • Influência 
transformadora

• Juntos somos 
mais fortes

• superação

• Compromisso com  
o desenvolvimento

• Liderança 
inspiradora

femininomasculino

2012

245

356

181

387

47,0% 51,1%72,5% 74,8%

2013

Total Total601 568

Associados que efetivamente completaram 12 meses de trabalho após o término da 
licença-maternidade e paternidade (em relação àqueles que estavam previstos para 
completar 12 meses)* GRI La15

*Para garantir um relato preciso 
e evitar diferenças recorrentes 
no último ano tratado pelo nosso 
relatório, alteramos nossa base de 
dados, que passa a contabilizar 
quantos associados completariam 
12 meses de retorno e quantos 
efetivamente completaram os  
12 meses no período.

*A partir de 2013, o Programa de Trainees passou a ter  
36 meses de duração, e não mais 15 meses. Sendo assim,  
os treinamentos serão diluídos nesse período. Além disso,  
nos seis primeiros meses, os trainees ficam exclusivamente 
dedicados à realização das tarefas relacionadas ao cargo.

Competências C&A

SumáRIovaLoRIzação do aSSocIado
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Temos também como meta para os próximos 
anos criar um programa para qualificação, 
especialização e certificação dos associados que 
ocupam posições-chave na C&A. O objetivo é 
valorizar os profissionais que contratamos e 
contribuir para que eles escolham desenvolver 
suas carreiras dentro da C&A, diminuindo assim 
o turnover da empresa. Em 2011, a taxa de 
rotatividade alcançou 61%; no ano seguinte, 
chegou a 59%; em 2013, houve novamente uma 
redução, resultando em um turnover de 54%.  
A redução reflete, em parte, o trabalho feito por 
meio do programa de Oportunidades Internas 
e do C&A por Você. Além disso, aplicamos a 
chamada Entrevista de Desligamento, que busca 
entender os principais motivos que geram os 
pedidos de demissão para criar planos de ação.

Outro foco importante de nossa gestão de 
pessoas diz respeito à formação de líderes. Temos 
investido continuamente em programas de 
reconhecimento e desenvolvimento de lideranças, 
como a Escola de líderes Operacionais. Em 
2012, 80 associados, em média, participaram 
do programa; em 2013, foram em média 95 
participantes. A iniciativa é realizada em três 

módulos que abordam o papel do líder na 
experiência das clientes, comunicação, gestão  
do tempo, liderança situacional e ferramentas  
de gestão de pessoas. 

Há também o programa líderes do Futuro, 
em que os associados da equipe comercial 
são preparados para as próximas posições de 
liderança por meio de treinamentos formais  
e acompanhamento de mentores internos.

Com o objetivo de alavancar o 
desenvolvimento e a performance dos 
associados, o modelo de avaliação de 
desempenho foi revisado, reforçando a 
importância da meritocracia na C&A. Em 2012 
e 2013, respectivamente 47% e 50% de nossos 
profissionais foram avaliados. GRI La12

Percebemos a oportunidade de criar 
meios para que o bom desempenho dos 
associados seja reconhecido nos mecanismos 
de remuneração e bonificação. Por isso, uma 
de nossas metas é implantar ações como esta 
nos próximos anos, que podem contribuir 
para uma melhora no índice da Pesquisa de 
Engajamento na dimensão Reconhecimento  
e Recompensa. GRI La12

Número e taxa de admissões por idade* GRILa2

2012 2013

n0 % n0 %

< 18 anos 1.772 137,2% 1.619 123,9%

18 a 25 anos 10.454 88,7% 9.767 80,2%

26 a 30 anos 1.542 38,9% 1.698 39,4%

31 a 40 anos 876 32,0% 1.056 33,4%

41 a 50 anos 114 16,1% 133 16,6%

> 50 anos 12 7,6% 15 10,5%

Total 14.770 71,6% 14.288 65,2%
*O número de admissões aumentou nos últimos anos devido ao crescimento do negócio e 
ao consequente aumento do número de lojas.

Número e taxa de admissões por região GRI La2

2012 2013

n0 % n0 %

Sul 1.570 102,7% 1.193 81,3%

Sudeste 8.787 67,7% 8.711 64,1%

centro-oeste 828 83,4% 1.159 89,8%

norte 711 67,5% 799 64,3%

nordeste 2.874 70,6% 2.426 55,8%

Total 14.770 71,6% 14.288 65,2%

nOSSO MODElO DE AVAlIAçãO 
DE DESEMPEnHO FOI REVISADO, 

REFORçAnDO A IMPORTânCIA 
DA MERITOCRACIA

femininomasculino

2012 2013

Número e taxa de admissões por gênero GRI La2

10.555 10.100

4.215 4.188
71,2% 71,8% 66,4% 64,7%
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taxa de rotatividade
2012 2013

número total de associados 20.621 21.928

número de desligamentos 12.207 11.844

Turnover total (%) 59,2% 54%

Número de associados que deixaram o emprego  
e taxa de rotatividade por gênero

2012 2013

n0 % n0 %

feminino 8.887 60,4% 8.354 53,5%

masculino 3.320 56,1% 3.490 55,3%

Total 12.207 59,2% 11.844 54,0%

Número de associados que deixaram o emprego 
e taxa de rotatividade por faixa etária

2012 2013

n0 % n0 %

< 18 anos 914 70,7% 1.048 80,2%

18 a 25 anos* 8.510 72,2% 8.036 66%

26 a 30 anos 1.708 43,1% 1.617 37,5%

31 a 40 anos 885 32,3% 981 31%

41 a 50 anos 148 21% 141 17,6%

> 50 anos 42 29,2% 21 14,7%

Total 12.207 59,2% 11.844 54,0%

Número de associados que deixaram o emprego 
e taxa de rotatividade por região

2012 2013

n0 % n0 %

Sul 1.175 76,9% 1.125 76,7%

Sudeste 7.466 57,5% 7.432 54,7%

centro-oeste 729 73,4% 799 61,9%

norte 581 55,1% 542 43,6%

nordeste 2256 55,5% 1946 44,8%

Total 12.207 59,2% 11.844 54,0%

GRI 4.8

ASPIRAÇÃO
• ELA (cliente) nos ama, pois nós oferecemos uma 

experiência de moda irresistível e produtos de 

excelente valor, que a encantam e à sua família, 

em toda e qualquer visita.

• Nós temos orgulho de pertencer a uma  

empresa inovadora, divertida e inspiradora  

que é tanto ética quanto profissional, na qual 

criamos desempenho de longo prazo  

sustentável por meio de resultados  

consistentes de curto prazo.

• Eu me comprometo a crescer como líder 

por meio do trabalho em equipe, sendo uma 

referência em desenvolvimento de pessoas, 

assumindo autonomia com responsabilidade e 

RecRuTamenTo e SeLeção GRI HR4
Temos a preocupação de levar a todos os 
nossos associados, de todas as regiões 
do brasil, as mesmas oportunidades de 
desenvolvimento, treinamento e capacitação. 
Trazemos impactos positivos ao preparar 
os jovens que empregamos para atuarem 
com maior profissionalismo, seriedade e 
compreensão dos desafios inerentes ao  
setor de varejo de moda.

Desde 2013, a política de mobilidade 
permite que os supervisores de lojas escolham 
os locais onde gostariam de trabalhar 
após serem promovidos para os cargos de 
gerentes. Essa decisão foi motivada pelo 

reconhecimento de que as pessoas, ao serem 
empregadas em regiões e cidades onde 
estejam mais bem adaptadas, trabalham  
mais satisfeitas e de maneira mais produtiva.

no processo de seleção e recrutamento 
de novos associados das lojas e centros de 
distribuição, que representam mais de 90% 
do nosso quadro de profissionais, damos 
preferência a pessoas que residam em bairros 
ou cidades próximas ao local de trabalho. 
Associados que fazem parte da alta liderança – 
membros do Management Team e da direção 
– também são majoritariamente residentes das 
comunidades locais (veja gráfico). GRI ec7

buscando aprendizado contínuo para que eu seja 

o melhor que eu possa ser.

• Sendo assim, nós seremos o líder indiscutível em 

varejo de moda no Brasil aos olhos das nossas 

clientes, associados, fornecedores e comunidade.

VALORES
• Somos apaixonados por ELA.

• Todos somos líderes e, juntos, somos mais fortes.

• Atuamos com integridade, clareza, confiança  

e respeito pelas pessoas.

• Amamos inovar, empreender e aprender.

• Somos felizes, nos divertimos e temos  

orgulho em pertencer.

*A taxa de rotatividade nesse público tende a ser mais alta em função de 
uma mobilidade maior, geralmente demonstrada por esse público.

EM 2013, REDUzIMOS  
EM 5,2 POnTOS PERCEnTUAIS  
O nOSSO ínDICE DE 
TURnOVER, RESUlTADO  
DE AçõES PARA VAlORIzAR 
nOSSOS PROFISSIOnAIS E 
COnTRIbUIR PARA QUE ElES 
ESCOlHAM DESEnVOlVER 
SUAS CARREIRAS nA C&A. 
COM ISSO, CAMInHAMOS 
PARA ATInGIR A META  
DE REDUçãO AnUAl  

SumáRIovaLoRIzação do aSSocIado
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Anualmente, todas as lojas renovam  
sua Cipa e refazem os treinamentos exigidos 
pela legislação, nos quais são abordados 
temas obrigatórios como práticas de 
segurança e primeiros socorros, entre outros. 
A capacitação dos associados é feita por meio 

de cursos e-learning. Quando um  
de nossos profissionais é acometido 
por doença grave, o caso é avaliado 
individualmente pelo gestor, em conjunto 
com a área de Recursos Humanos, para  
que seja dado o melhor encaminhamento.

Percentual de dias perdidos (%)* GRI La7

2012 2013

masculino feminino masculino feminino

Sul 2,4% 5,1% 2,0% 4,7%

Sudeste 2,4% 3,2% 2,4% 2,8%

centro-oeste 3,7% 6,3% 1,9% 5,6%

norte 1,5% 1,0% 1,2% 1,7%

nordeste 2,6% 4,2% 2,2% 3,6%

Total 3,3% 2,9%

Percentual de absenteísmo por gênero e região (%)* GRI La7

2012 2013

masculino feminino masculino feminino

Sul 5,9% 8,8% 7,5% 9,8%

Sudeste 5,5% 8,0% 6,6% 9,0%

centro-oeste 5,6% 8,9% 7,8% 8,9%

norte 4,2% 6,2% 5,6% 7,5%

nordeste 4,6% 6,2% 5,1% 7,2%

Total 6,9% 7,9%

Saúde e SeGuRança
Também estamos atentos aos riscos das 
nossas operações sobre a saúde e a segurança 
dos associados. nos centros de distribuição, 
disponibilizamos todos os equipamentos de 
segurança necessários para o desempenho das 
atividades e realizamos um programa contínuo 
de ginástica laboral. O Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), que visa 
identificar e prevenir lesões, segue a norma 
Regulamentadora (nR) 07 e foi realizado de 
forma padronizada em todas as unidades nos 
anos de 2012 e 2013. Todos os associados são 
submetidos, ainda, a exames médicos regulares 

com acompanhamento médico. Em 2013, 
realizamos a Semana Interna de Prevenção  
de Acidentes (SIPAT) de forma padronizada  
em todas as unidades, dando ênfase aos temas 
de segurança e ergonomia. 

nos últimos anos, para evitar danos à coluna 
vertebral dos associados que fazem a reposição 
de itens nas lojas, adotamos um equipamento 
com rodinhas para que os produtos possam 
ser carregados com menor esforço e em uma 
postura adequada. Todas as nossas unidades 
contam, ainda, com uma Comissão Interna  
de Prevenção de Acidentes (Cipa). GRI af31

Números de comitês de saúde e segurança ocupacional *
 2012 2013

cIPaS 237 265

comitês locais (proteção contra incêndio - nR 23) 237 265

comitês locais (saúde e segurança do trabalho** - nR 1) 237 265
* A C&A entrega a todos os associados o Manual de Saúde e bem-Estar. A CIPA é responsável  
por atualizar as informações e repassá-las aos associados.
* * A C&A, em cumprimento com a legislação, possui em suas lojas os comitês locais (nR10) de 
“Segurança em instalações e serviços de eletricidade”, cujos funcionários e corpo técnico atendem  
a mais de uma loja, reportando os dados de monitoramento em um sistema de controle interno.

Proporção de membros de alta liderança recrutados na comunidade GRI ec7

2012 2013

75% 79%
AO RECRUTAR nOVOS 
ASSOCIADOS PARA lOjAS  
E CEnTROS DE DISTRIbUIçãO, 
DAMOS PREFERênCIA PARA 
QUEM RESIDE PRóxIMO  
AO lOCAl DE TRAbAlHO

taxa de doenças ocupacionais por gênero e região* GRI La7

2012 2013

masculino feminino masculino feminino

Sul 19,6 33,8 16,7 23,1

Sudeste 9,5 7,9 3,6 3,3

centro-oeste 8,9 13,4 30,8 17,5

norte 3,4 7,3 22,7 13,5

nordeste 2,8 1,2 9,1 3,6

Total 8,1 7,1

*Os percentuais foram calculados em função do total de horas programadas para trabalhar.

*Os percentuais foram calculados em função do total de horas programadas para trabalhar.

*Taxa de doença ocupacional = (número de doenças ocupacionais/HH) x 200.000 horas.
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não toleramos nenhum tipo de 
discriminação e incentivamos a inclusão e  
a diversidade em todas as nossas operações.  
Por meio do departamento jurídico, 
ministramos treinamentos aos gestores com a 
finalidade de capacitá-los para o cumprimento 
da legislação brasileira e a adoção de boas 
práticas no ambiente de trabalho.

Adotamos critérios de elegibilidade para 
a concessão de benefícios e participamos 
periodicamente de pesquisas para comparação 
de práticas de mercado. Os benefícios 
concedidos a cônjuges na C&A também 
podem ser estendidos a parceiros do mesmo 
sexo – a medida foi adotada em 2011, antes de 
se tornar lei federal. A empresa paga 100% da 
taxa de assistência médica dos associados que 
utilizam o plano de medicina de grupo – cada 
dependente incluído tem um custo extra para 
o profissional. Em 2013, alteramos o modelo 
de assistência médica para coparticipação 
conforme utilização, com valores fixos, o que 
proporcionou ampliação da rede credenciada 
e melhor qualidade no atendimento. Outros 
benefícios oferecidos aos associados e seus 
dependentes são convênio odontológico e 
descontos para compras de medicamentos.  
GRI La3, GRI af25

Começamos também a dar oportunidades 
profissionais para portadores de algum 
tipo de deficiência física antes mesmo 
de haver uma obrigatoriedade legal para 
a reserva de cotas – em 2013, 3,9% dos 
associados se encaixavam nesta categoria. 
A inclusão desses associados é realizada 
por meio de programas e cursos voltados à 
conscientização, em ações que apresentam 
o conceito de diversidade e sua importância 
dentro e fora do contexto corporativo.

RemuneRação 
O pacote de remuneração oferecido aos 
associados foi aprimorado a partir de 2012, 
quando definimos uma nova estrutura de cargos 
na empresa e passamos a acompanhar, por 
meio de análise do mercado, a competitividade 
dos salários pagos. Também conseguimos dar 
mais clareza às responsabilidades de cada nível 
hierárquico dentro da empresa.

Base salarial GRI ec5

2012 2013

Proporção do menor salário praticado pela  

empresa em relação ao salário mínimo (feminino)
102,1%  101,8%

Proporção do menor salário praticado pela  

empresa em relação ao salário mínimo (masculino)
102,1% 101,8%

Parcelas de associados cuja remuneração  

está atrelada às regras do salário mínimo
5,0%  5,5%

Para os associados que trabalham em 
período integral, o menor salário pago pela 
C&A no final de 2013 era 2% superior ao 
mínimo exigido pela legislação. nos últimos 
dois anos, os salários têm sido reajustados 
acima da variação do mínimo. Apenas os 
associados contratados por meio do programa 
jovem Aprendiz recebem salário equivalente 
ao mínimo exigido, mas a jornada de trabalho 
semanal é inferior.

Outra prática que adotamos como forma 
de valorizar e reter nossos talentos é a 

possibilidade de associados tirarem um período 
de licença não-remunerado para estudar em 
outro país. Este processo depende de uma 
negociação entre o associado e seu gestor. A 
empresa oferece também uma indenização por 
demissão, levando em conta idade e tempo de 
serviço, e estimula as pessoas a desenvolverem 
um planejamento financeiro adequado para 
a pré-aposentadoria. Os associados elegíveis 
podem contribuir voluntariamente para um 
plano de previdência privada, que conta com  
a contrapartida da C&A. GRI La11

Douglas 
Brito de 

Melo, 
associado 

da loja C&A 
do Shopping 

Tamboré

EM 2013, A AlTERAçãO  
nO MODElO DE ASSISTênCIA 
MÉDICA PROPORCIOnOU  
A AMPlIAçãO DA  
REDE CREDEnCIADA  
E MAIS QUAlIDADE  
nO ATEnDIMEnTO
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∙  Qualificar 100% dos fornece-

dores de vestuário e seus 

subcontratados no Programa 

da ABVTEX.

∙  Utilizar o scorecard de fornecedores como ferramenta estratégica 

para a gestão e desenvolvimento de fornecedores.

∙  Ter 100% dos profissionais da área comercial treinados no programa de formação  

para fornecimento responsável.

∙  Capacitar os fornecedores estratégicos em gestão empresarial.

∙  Promover condições mais dignas de trabalho e de vida a imigrantes trabalhadores na cadeia  

produtiva têxtil brasileira a partir de ações conjuntas e articuladas entre a C&A e o Instituto C&A,  

em parceria com atores sociais.

2013 2014 2015

Metas GRI 4.17

SumáRIo

Somos pioneiros no Brasil no monitoramento de nossa cadeia  
de fornecimento e assumimos o compromisso de contribuir  
com a melhoria das condições de trabalho em nosso setor

A C&A foi fundamental para o 
crescimento do meu negócio. 
Tudo o que ela faz em termos de 
desenvolvimento de processos, 
procedimentos e qualidade traz 
melhoria para o fornecedor e para 
o produto final. É uma parceria 
com confiança mútua, em que um 
aprende com o outro. Isso nos dá 
tranquilidade. A gente se sente 
seguro em trabalhar com a C&A.”

Valdir Ghiselini, 

fornecedor

Responsabilidade na  
cadeia de fornecimento
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A CertifiCAção dA ABVteX
O programa de certificação da ABVTEX 

permite às empresas do varejo têxtil 

monitorar seus fornecedores quanto 

à adoção de boas práticas nas relações 

de trabalho e questões ambientais. 

A certificação, realizada por meio de 

auditorias independentes, contempla 

aspectos como a não utilização de 

mão de obra infantil ou em condições 

de trabalho análogas às de escravo, 

liberdade de associação, documentação 

regular dos empregados e questões  

de saúde e segurança, entre outros. 

Para mais informações sobre o 

programa, acesse www.abvtex.org.br.

Desde 2006, a Socam – empresa de 
auditoria que atua de maneira autônoma 
e complementar à C&A – aplica no Brasil o 
mesmo Código de Conduta para Fornecimento 
de Mercadorias utilizado mundialmente para 
monitorar a nossa cadeia de fornecimento 
de mercadorias. Nosso Código de Conduta 
pauta as normas e diretrizes que devem 
ser observadas por todas as empresas 
fornecedoras e também a forma como 
conduzimos nossas auditorias.

Nossa cadeia nacional de fornecedores 
reunia, no final de 2013, 166 fabricantes de 
vestuário, calçados e acessórios. Em alguns 
casos, os fabricantes possuem contratos 
com outras empresas (como oficinas de 
costura, estamparia, bordados etc.), as quais 
chamamos de subcontratados. Essa rede 
é formada por mais de mil empresas, que 
também fazem parte de nosso processo de 
monitoramento, com o objetivo de assegurar 
que todos os que estejam trabalhando, direta 
ou indiretamente, na produção de nossas 
mercadorias, tenham condições dignas 
de trabalho. Por sua importância, nossa 
Plataforma de Sustentabilidade tem como um 
dos seus pilares principais a Responsabilidade 
na Cadeia de Fornecimento.

100% DoS NoSSoS FoRNECEDoRES DE
VESTUáRIo E SEUS SUBCoNTRATADoS 
RECEBERAM A CERTIFICAção DA ABVTEX

Também somos signatários do programa de 
certificação da Associação Brasileira de Varejo 
Têxtil (ABVTEX), representante das principais 
redes do varejo nacional que comercializam 
peças de vestuário e acessórios de moda,  
além de cama, mesa e banho (veja box). Em 
2013, cumprimos, antes do prazo acordado 
entre as varejistas signatárias, a meta de 
certificar 100% dos nossos fornecedores de 
vestuário e seus subcontratados no programa 
da ABVTEX. A partir de 2014, a certificação  
será estendida também para fornecedores  
de calçados e acessórios. Além disso, 
participamos das reuniões plenárias do  
Instituto para o Desenvolvimento do Varejo 
(IDV) e da diretoria da ABVTEX. GRI 4.12, GRI 4.13 

Além de criar mecanismos de avaliação  
e critérios de exigência para o fornecimento  
de mercadorias, apoiamos nossos 
fornecedores a profissionalizar sua gestão. 
Começamos a desenvolver, em 2013, um 
programa de aprendizagem para capacitar 
esses empresários. Pretendemos dar início 
à primeira turma de fornecedores a partir 
de 2014. Essa iniciativa é complementar à 
ferramenta de scorecard, que desenvolvemos 
com o intuito de avaliar nossos fornecedores 
de uma forma integrada, considerando 
diferentes aspectos, como capacidade 
produtiva, qualidade, competitividade e 
requisitos socioambientais. GRI HR2, GRI HR7 

Para que essas ações tenham êxito, 
é necessário que os associados da área 
comercial estejam engajados e conscientes 
dos critérios que adotamos para selecionar 
e manter o relacionamento com os 
fornecedores. Assim, o desenvolvimento  
de um programa estruturado de treinamento  
e formação para nossas equipes é uma  
das metas que também assumimos. 

Em um contexto mais amplo, considerando 
os imigrantes como o público mais fragilizado 
e vulnerável na cadeia têxtil, contribuímos  
para a melhoria das condições de vida e 
de trabalho destas pessoas. Nesse sentido, 

No contexto nacional, um dos maiores 
riscos para o setor de varejo têxtil é a 
utilização, por parte da cadeia fornecedora, 
de empregados sem carteira assinada e com 
remuneração e/ou benefícios abaixo do que 
está previsto na legislação brasileira. Há 
também o risco de incidência de trabalho 
em condições análogas às de escravidão em 
oficinas de costura, sendo este risco maior 
em situações em que o proprietário da 
oficina ou os trabalhadores são estrangeiros 
(especialmente bolivianos, paraguaios e 
peruanos). Essa condição é agravada quando 
os imigrantes estão sem autorização para 
trabalhar ou residir no País, tornando-os 
vulneráveis à exploração. Nas operações 
próprias da C&A (lojas, escritório central e 
centros de distribuição) não há esses riscos. 
GRI HR2, GRI HR7

Somos signatários do Pacto Nacional pela 
Erradicação do Trabalho Escravo, iniciativa 
da sociedade civil criada pelo Instituto Ethos 
de Empresas e Responsabilidade Social, pela 
organização Internacional do Trabalho, pelo 
Instituto observatório Social e pela Repórter 
Brasil. Em 2013, atuamos de maneira proativa  
na criação e lançamento do InPacto, instituto 
que tem a missão de fortalecer as ações do 
Pacto e buscar a erradicação do trabalho 
escravo no Brasil. A C&A oferece apoio 
institucional e técnico ao InPacto. 

firmamos parcerias com a Missão Paz e  
com o Centro de Apoio ao Migrante (CAMI).  
Essas iniciativas permitiram, entre outras 
ações, atividades de treinamento dos 
trabalhadores – com foco em direitos sociais 
e leis trabalhistas –, a realização de eventos 
culturais nas comunidades e a formação de 
agentes sociais, além de melhorias e reformas 
no espaço de atendimento a esse público. 

Internamente, nossos processos de auditoria 
e controle permitem o acompanhamento 
regular da documentação dos trabalhadores 
estrangeiros. GRI HR2, GRI HR7
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o tRabalHo de monItoRamento 
GRI 4.16 GRI HR2 GRI HR6 GRI aF1 
o mapeamento dos riscos e o acompanhamento 
de nossos fornecedores são práticas  
que adotamos desde 2006, por meio  
do trabalho da Socam. 

As auditorias e visitas realizadas podem  
ter diferentes objetivos:

• auditorias periódicas: realizadas  
com base em um checklist padrão para 
averiguar as condições de trabalho do 
fornecedor ou subcontratado. 

• auditorias preparatórias para a 
certificação na abVteX: realizadas a fim 
de preparar os fornecedores e sua cadeia 
de subcontratados para a certificação no 
programa setorial da ABVTEX. Além disso, 
o auditor realiza um acompanhamento das 
questões operacionais do programa para  
que a certificação aconteça.

• auditorias sob demanda: realizadas a 
fim de capacitar um funcionário do fornecedor 
para que ele possa identificar e apoiar a 
implementação de melhorias nas unidades 
subcontratadas por este fornecedor. Dessa 
forma, os fornecedores tornam-se protagonistas 
no processo de monitoramento de sua cadeia.

• auditoria de rastreabilidade: realizadas 
no fornecedor a fim de verificar em quais 
unidades subcontratadas os pedidos  
foram produzidos e se estes locais  
foram previamente declarados à Socam.  
A rastreabilidade deve ser comprovada  
por meio de notas fiscais. 

Fornecedores de calçados, acessórios e confecções* GRI AF1, GRI AF7

2011 2012 2013

localização Fornecedores Subcontratados Fornecedores Subcontratados Fornecedores Subcontratados

baHIa 6 19 4 17 1 1

ceaRá 8 4 8 3 8 4

eSpÍRIto Santo 7 30 6 32 5 17

GoIáS 6 7 1 2 2 3

mInaS GeRaIS 22 129 18 105 12 96

mato GRoSSo do Sul 3 3 4 2 4 1

mato GRoSSo 0 1 0 0 0 0

paRaÍba 2 0 2 0 2 1

peRnambuco 1 1 2 1 2 0

paRaná 6 71 7 62 4 27

RIo de JaneIRo 13 22 13 11 10 12

RIo GRande do noRte 3 10 2 10 0 0

RIo GRande do Sul 36 122 29 117 27 105

Santa cataRIna 35 299 31 306 22 260

SeRGIpe 2 4 1 1 1 2

SÃo paulo 124 745 91 633 66 471

tocantInS 0 0 1 0 0 0

TOTAL 274 1.468  219 1.302 166 1.000
* os fornecedores significativos são aqueles que fabricam os produtos vendidos em nossas lojas. Não são realizadas auditorias da Socam  
em fornecedores de insumos e serviços. Houve uma importante redução no número de fornecedores em nossa base em função da maior 
concentração da compra em empresas estratégicas para o negócio e um grau de exigência mais alto em relação a questões sociais e ambientais, 
incluindo as novas exigências para adequação à ABVTEX. Além disso, a partir de 2013, passamos a contabilizar apenas os subcontratados do 
fornecedor que estejam trabalhando na produção de peças para a C&A. Até 2012, contabilizávamos a totalidade da cadeia deste fornecedor.

• Visitas em subcontratados que 
não fabricam para a c&a: realizadas em 
subcontratados declarados pelo fornecedor 
como “não fabricante C&A”, a fim de validar 
se o local realmente não produz peças 
comercializadas para nossa empresa. Até 2012, 
essas visitas eram parte do nosso processo de 
monitoramento. A partir de 2013, passamos a 
solicitar aos nossos fornecedores a declaração 
apenas dos locais que produzem peças para 
a nossa rede. Portanto, essa modalidade de 
auditorias diminuiu e acontece apenas quando 
há alguma denúncia a ser apurada.

• auditorias em novos fornecedores: 
realizadas no fornecedor e em suas 
unidades subcontratadas, a fim de 
identificar e solicitar possíveis adequações 
antes da aprovação do cadastro.

ProgrAmA NA mão CertA
Desde 2007, somos signatários do  

programa Na Mão Certa, idealizado pela  

ONG Childhood Brasil e pelo Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social para combater a exploração de 

crianças e adolescentes nas rodovias.  

Um representante da C&A faz parte  

do Comitê de Gestão Participativa  

do programa, do qual somos também 

patrocinadores. Fomos a primeira  

empresa do setor de varejo de moda  

a aderir a esta iniciativa e, desde então,  

nos comprometemos com a divulgação  

da causa. As ações de conscientização 

do Na Mão Certa são direcionadas 

aos motoristas contratados pelas 

transportadoras que prestam serviços para 

a C&A. Desde 2012, não contamos mais 

com frota própria para o transporte de 

nossas mercadorias. Uma das condições 

estabelecidas em contrato com as empresas 

transportadoras é a sua adesão ao programa. 

Além disso, realizamos uma série de eventos 

internos direcionados aos motoristas 

em nossos centros de distribuição. 

Periodicamente são realizadas ações de 

sensibilização, como entregas de panfletos  

e materiais audiovisuais sobre o tema. 
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A análise de risco de cada fornecedor e 
sua cadeia de subcontratados acontece pelo 
menos uma vez ao ano e pode ser feita com 
maior periodicidade quando necessário. 
os dados coletados nessas ocasiões são 
computados, junto a outros, no sistema de 
avaliação de fornecedores da Socam, que é 
atualizado mensalmente e cujas informações 
são passadas para a área de Sourcing. É por 
meio dos dados dessa ferramenta que também 
planejamos nossas próximas visitas. GRI aF2

o número de auditorias, visitas e inspeções 
nos fornecedores e subcontratados tem 
aumentado a cada ano, com o objetivo de 
estimular a adoção de boas práticas em toda 
a cadeia. Em 2012, realizamos 741 visitas a 
fornecedores e seus subcontratados. Já em 
2013, esse número chegou a 1.146. Com base 
nesse processo, verificamos que a Grande São 
Paulo é a região com maior risco em relação 
a infrações ao nosso Código de Conduta e, 
portanto, é uma das regiões de monitoramento 
prioritário. GRI aF8, GRI aF15

Em 2012, 10 fornecedores foram bloqueados 
para fornecimento na C&A por não se 
adequarem às exigências da Socam ou por terem 
sido reincidentes em infrações inaceitáveis (veja 
mais na página 50). Em 2013, 23 fornecedores 
foram bloqueados pelas mesmas razões. 

Por conta desses processos, o risco de 
ocorrências de trabalho infantil (menores de 
16 anos) em nossa cadeia fornecedora tem 
diminuído ao longo dos anos. No entanto, 
não é possível precisar o número de locais 
que apresenta esse risco. A C&A faz a análise 
da cadeia de fornecimento de confecção, 
acessórios e calçados, sem incluir fornecedores 
de insumos ou serviços. Já nas operações 
próprias da C&A, o risco de ocorrência de 
trabalho infantil é inexistente. GRI HR6 

JoRnada de apRendIzaGem
A Socam realiza ainda um treinamento chamado 
Jornada de Aprendizagem, em que os trainees 
e associados de outras áreas que atuam no 
escritório central saem em campo para auditorias 
e passam um dia visitando fornecedores e 
oficinas de costura. Nessas ocasiões, as pessoas 
podem conhecer melhor os vários elos da cadeia 
de fornecimento e compreender os desafios 
relacionados às condições sociais e ambientais 
desses locais. GRI aF5

o treinamento em campo, que dura em 
média 8 horas, passou a fazer parte da grade 
do Programa de Trainees desde 2010. Em 2012, 
86 pessoas participaram da jornada e, em 
2013, foram 96 pessoas. Mensalmente, há  
uma data reservada na agenda dos auditores 
da Socam para realizarem essa jornada. 

Número de auditorias realizadas que englobem critérios de direitos humanos GRI HR2

 2011 2012 2013

número de auditorias e inspeções realizadas em fornecedores significativos 
(confecção, acessórios e calçados)

141 137 237

número de auditorias e inspeções realizadas em subcontratados dos fornecedores 422 540 864

Visitas especiais (reuniões de acompanhamento ao fornecedor, sem a aplicação 
do checklist e auditorias em subcontratados não cadastrados em nosso sistema)

89 64 45

auditorias não realizadas (motivos: local fechado, mudança de endereço  
ou não permissão do responsável)

68 40 49

número de contratos com fornecedores significativos, empresas contratadas  
e outros parceiros de negócios que foram recusados

1 10 23

percentual de contratos com fornecedores significativos, empresas contratadas 
e parceiros de negócios que foram recusados

 0,4% 4,6% 13,9%

número de contratos com fornecedores diretos que incluíram cláusulas  
de direitos humanos

274 219 166

percentual de contratos com fornecedores diretos que incluíram cláusulas  
de direitos humanos

100% 100% 100%

Atualmente, nossa equipe conta com dez auditores para avaliação da conformidade de 

nossos fornecedores ao nosso Código de Conduta para Fornecimento de Mercadorias.  

O processo de seleção dos auditores envolve critérios como: experiência do auditor  

no ramo de auditorias e/ou responsabilidade social; formação superior e avaliação  

das competências necessárias à função de auditor. Uma vez contratados, os auditores  

recebem treinamento em legislação trabalhista, normas de saúde e segurança  

e procedimentos de auditoria. A avaliação dos auditores é feita de modo  

formal anualmente, com base em competências e em metas pré-estabelecidas.

1 Assistente 
Adm

3 Assistentes 
Auditoria1 AnalistaSupervisor

Auditoria

8 Auditores 2 Auditores
Rastreabilidade

VP de 
administração  

e finanças

Gerente Sr.

Coordenador

Nossa equipe de auditoria  
no Brasil GRI aF2
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Número de incidentes de não conformidade com o Código de Conduta 
(na cadeia de fornecimento) por localidade e pelo item do código que foi violado GRI aF14

2011 2012 2013

Fornecedores Subcontratados estados Fornecedores Subcontratados estados Fornecedores Subcontratados estados

Imigrantes irregulares 0 6 SP 0 22 SP 0 11 SP e SC

trabalho infantil 0 9 SC, SP, PR e MG 2 3 SP, MG e RS 0 6 SP, MG, RS e SC

menores em  

trabalho insalubre
2 8 SP, SC e PR 0 3 SP e RS 3 10

MG, RS, SC 

E SP

condições inaceitáveis de 

trabalho e infraestrutura
8 6 SP, SC, PR e MG 1 2 SP, SC e MG 0 1 SC

pagamento abaixo  

do salário mínimo
0 64 SP, MG e PR 10 189

CE, ES, MG, MS, 

PR, RS, SC e SP
15 105

ES, MG, RJ, RS, 

SC e SP

carga horária acima  

do permitido
8 11 SP e PR 15 81

CE, MG, PR, RS, 

SC e SP
15 58

ES, MG, MS, RJ, 

RN, RS, SC E SP

total 18 104 28 300 33 191

5.  Todas as informações, 
acompanhadas de 
fotografias do local,  
são compiladas em  
relatórios e inseridas no  
Sistema de Suporte ao 
Fornecedor, plataforma 
digital que permite a 
troca de informação 
entre fornecedores, 
subcontratados e a Socam.

O processo de 
auditoria da socam 
acontece em cinco 
etapas. Veja como 
funciona: GRI aF3

1.  São verificados documentos 
que comprovam o 
atendimento da legislação 
trabalhista e de normas de 
saúde e segurança. Quando 
aplicável, também são 
solicitados documentos 
relacionados a questões 
ambientais. 

2.  Alguns funcionários são escolhidos 
de forma aleatória pelo auditor 
para uma entrevista individual, 
em local reservado. o objetivo é 
validar as informações verificadas 
na documentação e identificar 
possíveis não conformidades  
em assuntos relativos a abuso  
e assédio, discriminação  
e liberdade de associação.

3.  o auditor avalia as condições 
de infraestrutura do local e 
verifica se atendem às normas 
de saúde e segurança. 

4.  Ao final da visita, o auditor se 
reúne com o proprietário da 
empresa para uma avaliação 
final, identificando os pontos 
a serem melhorados. 

sP

MG

RJ
es

Ce RN

Rs sC
PR

Ms

SumáRIoReSponSabIlIdade na cadeIa



5150

o Código C&A de Conduta descreve os 
padrões de comportamento e atuação  
que consideramos fundamentais  
nas negociações com fornecedores de  
peças de vestuário, calçados e acessórios.  
o documento divulga os valores, princípios  
e diretrizes éticas que devem ser aplicados  
em todo tipo de relacionamento  
comercial que estabelecemos, 
independentemente da localidade.
Nosso relacionamento com os fornecedores 
é fundamentado no princípio da justiça 
e honestidade nas relações comerciais, e 
esperamos que os fabricantes o adote também 
com os subcontratados e seus funcionários.  
o Código é entregue ao fornecedor no momento 
em que ele se cadastra em nossa base.

o código prevê que o fornecedor atenda  
a alguns requisitos:
•  o respeito a aspectos legais e direitos  

de propriedade intelectual.

•  Questões relativas a condições de trabalho, 
com base no respeito aos direitos humanos.

•  A liberdade de associação dos  
seus empregados.

•  o cumprimento de obrigações visando  
à proteção ambiental.

•  A completa divulgação de informações 
referentes ao seu processo de produção  
e unidades subcontratadas.

•  A autorização para a realização de  
inspeções e monitoramento na sua  
unidade e de seus subcontratados.

 
Infrações ao Código de Conduta poderão 
gerar sanções comerciais, como a suspensão 
da relação comercial. Para evitar o não 
cumprimento do código devido ao excesso 
de demanda, nossos principais fornecedores 
recebem um aviso de intenção de compra para 
todo o semestre e, dessa forma, conseguem 
planejar a produção com antecedência.  
Todas essas ações são centralizadas nos  
times de compra. GRI aF6, GRI aF17, GRI aF21

o códIGo c&a de conduta paRa FoRnecImento  
de meRcadoRIaS GRI aF1, GRI en26

1.146
AUDIToRIAS, VISITAS E INSPEçÕES 
FoRAM REALIZADAS EM 2013 PELAS 
EQUIPES DA C&A NoS FoRNECEDoRES 
E SEUS SUBCoNTRATADoS

as medidas tomadas pela C&a de acordo com o nível de gravidade das ocorrências 
em fornecedores e seus subcontratados GRI aF2, GRI aF6, GRI aF16, GRI HR6, GRI HR7

ocorrências medidas

Inaceitáveis
 

•  Utilizar mão de obra estrangeira sem  
permissão para trabalhar e/ou residir no País.

•  Utilizar mão de obra estrangeira sem  
a devida anotação na carteira de trabalho.

•  oferecer aos estrangeiros moradia integrada  
ao local de trabalho ou multifamiliar.

• Empregar menores de 16 anos.
•  Condições inaceitáveis de infraestrutura do imóvel.
• Utilização de homework (trabalho em casa).
• Quarteirização.
•  Empréstimo de valores ou retenção  

de documentos em troca de mão de obra.
• Jornada de trabalho excessiva.

Bloqueio imediato das operações 
com a C&A. Se a empresa apresentar 
provas da correção da infração 
encontrada, sua situação será reava-
liada e ela poderá voltar a fornecer.

Gravíssimas

•  Irregularidade em relação às obrigações  
trabalhistas de FGTS e INSS.

•  Ausência de registro dos funcionários  
em carteira de trabalho.

•  Salários e pagamentos em desacordo  
com a legislação trabalhista.

•  Horas extras realizadas sem  
o consentimento do funcionário.

•  Condições do menor com 16 ou  
17 anos em desacordo com a legislação.

•  Menores de 18 anos trabalhando em local insalubre.
• Aceitar a permanência de crianças no local fabril.
• Discriminação.
• Abuso e assédio.
• Coibir liberdade de associação e circulação.
• Falta de tratamento de efluentes.
• Falta de rastreabilidade dos pedidos.
•  Falta de emissão de notas fiscais entre  

o fornecedor e seus subcontratados.
• omissão de subcontratados.
• Falta da certificação da ABVTEX.

o fornecedor recebe uma notificação  
e tem um prazo de 7 (sete) até 60 
(sessenta) dias, dependendo da 
infração, para apresentar evidências 
de que solucionou essas infrações. 
Caso não o faça dentro do prazo,  
seu cadastro é suspenso para 
emissão de pedidos até que a 
comprovação seja feita.Quando a 
incidência de infrações gravíssimas é 
recorrente, o fornecedor é chamado 
para uma reunião em que são 
definidas ações estruturais a serem 
implementadas pelo fornecedor. 
Nesse caso, o fornecedor passa 
a ter um acompanhamento mais 
próximo de nossa equipe nos meses 
seguintes e caso as ações acordadas 
não sejam implementadas, o 
fornecimento será suspenso até que 
sejam cumpridas.

Graves
• Falta de outras documentações da empresa.
•  Descumprimento ou ausência dos documentos 

relativos à saúde e segurança da empresa.

A solução das infrações será 
verificada em uma próxima auditoria.

moderadas
•  Condições inadequadas de saúde e segurança.
•  Ausência de práticas para monitoramento  

da cadeia produtiva.

A solução das infrações será verifica-
da em uma próxima auditoria.
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Impacto de Produtos
Queremos oferecer às nossas clientes produtos de qualidade  
que também contemplem atributos de sustentabilidade

É um orgulho e uma grande 
satisfação estar envolvido em 
projetos que me permitem 
atuar na melhoria do meio 
ambiente e, com isso, impactar 
positivamente as pessoas.  
Ao assumir o compromisso 
com uma produção cada 
vez mais limpa, a C&A está 
liderando temas que vão 
contribuir para um mundo 
melhor e mais sustentável.”

Hussein Rodrigues, 

gerente sênior  

de Sourcing

2013 2014 2015

Metas GRI 4.17, GRI EN26
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∙  Mapear as alternativas de uso. 

∙  Trabalhar com os times para 

identificar oportunidades e traçar 

planos de ação.

∙  Identificar percepções de  

valor das clientes sobre o produto.

∙  Eliminar o uso do PFC na cadeia de fornecimento da C&A Brasil.

∙  Comunicar e conscientizar a área Comercial e fornecedores 

nacionais estratégicos sobre o assunto Zero Descarte de Químicos 

Perigosos e iniciar um programa de comunicação para as clientes.
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∙  Criar programa de treinamento em Segurança Mecânica para  

a área Comercial e a cadeia de fornecimento (mundo infantil).

∙  Comunicar as clientes sobre o Programa de Segurança Mecânica.

∙  Garantir permanentemente a segurança mecânica de 100% dos produtos infantis.

∙ Zerar o descarte de químicos perigosos na produção de peças das C&A até 2020.

∙  Inserir no calendário comercial o lançamento de produtos  

com atributos de sustentabilidade.
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AlGodão SuStENtávEl GRI AF20
O tema Algodão Sustentável, cujos compromissos 
começaram a ser trabalhados em 2013, diz 
respeito a ações e iniciativas que promovam a 
utilização de uma matéria-prima feita com menor 
impacto ambiental. Uma das primeiras medidas 
tomadas nessa direção foi a de identificar o valor 
que as clientes dão a esse tipo diferenciado de 
produto, por meio de uma pesquisa que envolveu 
as áreas de Sustentabilidade e de Marketing.  
Além disso, a área de Sourcing fez o levantamento 
de dados sobre a produção de algodão orgânico 
no Brasil e buscou informações sobre o trabalho 
realizado pela C&A na Europa. GRI PR5

Identificamos a possibilidade de trazer para o 
Brasil essa experiência bem-sucedida na Europa 
com a utilização do algodão orgânico, um tipo de 
algodão cultivado sem a utilização de agrotóxicos 
e fertilizantes químicos. 

A produção de algodão de acordo com essas 
características ainda apresenta grandes desafios, 
como a produção em grande escala. Contudo, 
o aumento da consciência dos consumidores já 
permitiu à C&A criar linhas de produtos fabricadas 
com esse material. Em 2013, compramos peças 
infantis feitas com algodão orgânico, que serão 
comercializadas em nossas lojas em 2014. Assim, 
poderemos avaliar a receptividade das peças, bem 
como aspectos relacionados a preço e mercado. 
Essas peças serão identificadas com uma etiqueta 
própria, demonstrando o valor agregado por meio 
de uma produção mais equilibrada e preocupada 
com as questões ambientais. Essa é uma iniciativa 
piloto, a partir da qual pretendemos elevar a 
oferta de produtos fabricados com matérias- 
-primas mais sustentáveis.

SEGuRANçA mEcâNIcA  
GRI PR1, GRI PR4 
Outro tema bastante importante é o da segurança 
mecânica em roupas infantis. Embora o Brasil 
não tenha uma legislação própria para o assunto, 
já adotamos, desde 2008, a norma europeia de 
segurança mecânica – uma das mais rigorosas do 
mundo – para 100% dos modelos do segmento 
infantil. Somos a única empresa do setor de varejo 
têxtil a adotar esses padrões com o objetivo de 
prevenir acidentes causados por objetos como 
correntes, fitas ou cordões de puxar, enfeites e 
acessórios, botões, etiquetas, pedrarias, velcro, 
zíper e demais fechos presentes nas peças infantis.

Antes de iniciar a confecção de um 
novo produto desenhado pela C&A, nossos 
fornecedores enviam amostras para análise de 
seu caimento e para a realização de testes no 
laboratório de controle de qualidade. Nessa etapa, 
fazemos uma inspeção visual minuciosa para 
identificar defeitos que possam apresentar riscos 
às clientes, como, por exemplo, pregos salientes 
em calçados, rebarbas de peças metálicas e 
plásticas, excesso de fios na parte interna da peça 
e pedaços de agulhas e alfinetes. Realizamos 
também testes físicos de resistência dos produtos 
às mais variadas situações, como lavagem em 
máquinas, torção de calçados etc. Durante a fase 
produtiva, a inspeção visual é repetida em um 
número maior de peças escolhidas aleatoriamente 
e parte dos ensaios de laboratório é refeita.

A qualidade dos produtos sempre foi um 
compromisso que assumimos com as nossas 
clientes. Também nos preocupamos em ofertar 
itens que sejam seguros tanto do ponto de 
vista da saúde humana, quanto para o meio 
ambiente. A questão dos impactos dos nossos 
produtos ganhou importância na C&A, na 
medida em que esse assunto também ganhava 
espaço nos fóruns globais sobre os desafios 
das empresas em sustentabilidade. Assim, nos 
últimos anos, buscamos avançar ainda mais 
nesse tema ao identificar oportunidades de 
melhoria e trabalhar para que nossos produtos 
se tornem mais sustentáveis.

Como reflexo disso, elegemos o Impacto 
de Produtos como pilar de atuação da nossa 
Plataforma de Sustentabilidade, com metas 
divididas em três grandes frentes de atuação: 
Zero Descarte de Químicos Perigosos (Zero 
Discharge of Hazardous Chemicals – ZDHC,  
na sigla em inglês); Algodão Sustentável;  
e Segurança Mecânica.

Cilene de 
Oliveira Silva, 
associada da loja 
C&A do Shopping 
Tamboré

EM 2013, COMPRAMOS 
PEçAS INFANTIS FEITAS COM 
AlGODãO ORGâNICO, QUE 
SERãO COMERCIAlIZADAS  
EM NOSSAS lOjAS EM 2014
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Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários  
em rotulagem de produtos e serviços*

 2011 2012 2013

Casos de não conformidade com regulamentos 

que resultaram em multa ou penalidade
19 18 13

*As quantidades indicadas representam penalidades pagas nos referidos anos, mas podem ter sido geradas em períodos anteriores.

ESTABElECEMOS A META GlOBAl 
DE ElIMINAR, ATÉ 2020, O USO 
DE SUBSTâNCIAS QUE IMPACTAM 
O MEIO AMBIENTE OU A SAúDE 
HUMANA NO PROCESSO DE 
CONFECçãO DE NOSSOS PRODUTOS. 
ESSE COMPROMISSO FOI ASSUMIDO 
PElA C&A NA INICIATIvA ZERO 
DESCARTE DE QUíMICOS PERIGOSOS

Desde 2013, lancheiras e estojos escolares 
vendidos nas lojas da C&A são certificados pelo 
INMETRO. No Brasil, essa certificação só passará 
a ser obrigatória para esses produtos a partir de 
2015, mas antecipamos o processo com nossos 
fornecedores para aumentar a segurança e a 
satisfação de nossas clientes.

Outro ponto de atenção é o estrito 
cumprimento de normas e regulamentos relativos 
ao setor têxtil. Um exemplo é o cuidado que 
temos com as informações nas etiquetas de 
nossos produtos, que seguem as orientações 
do Inmetro e trazem dados sobre composição, 
fabricante e instruções de manutenção da peça. 
Em 2012, 0,2% dos produtos recebidos foi 
reprovado nesse quesito durante a avaliação que 
fazemos antes de enviá-los para as lojas.  
Em 2013, esse percentual foi reduzido para 
0,18%. Da mesma maneira, o número de não 
conformidades que geraram sanções também 
vem caindo gradativamente. GRI PR3

Pelo menos 11% 
dos calçados 
entregues em 
2013 já foram 
produzidos com 
adesivos à base 
de água, que 
geram menor 
impacto ao  
meio ambiente

As etiquetas dos 
nossos produtos 

seguem as 
orientações do 

Inmetro e trazem 
dados sobre 
composição, 
fabricante e 

instruções de 
manutenção

 A substituição dessas substâncias 
começará a ocorrer em 2014 e será realizada 
com o apoio da C&A aos fornecedores, 
que devem realizar modificações em seus 
processos. Até 2020, temos o compromisso 
de eliminar todas as substâncias químicas 
definidas no compromisso ZDHC de nossa 
cadeia produtiva. GRI AF19

De forma voluntária, alguns fornecedores 
de calçados já passaram a utilizar adesivos  
à base de água em substituição aos baseados 
em solventes, antecipando-se na eliminação 
de algumas substâncias presentes na lista  
do ZDHC. Por meio de pesquisa realizada  
com 13 de nossos principais fornecedores  
de calçados (que correspondem a 50%  
e 53% dos produtos entregues em 2012  
e 2013, respectivamente), identificamos  
que pelo menos 11% dos calçados entregues 
em 2013 foram produzidos com esse material 
menos agressivo ao meio ambiente. Em 2012, 
esse percentual ficou em 9%. GRI AF18 

QuímIcoS No PRocESSo 
PRodutIvo 
A terceira frente de atuação dentro do pilar 
Impacto de Produtos está focada no desafio 
de garantir a não utilização de elementos 
químicos que impactam o meio ambiente ou 
a saúde humana no processo de confecção 
de nossos produtos. Esse compromisso foi 
assumido globalmente pela C&A na iniciativa 
Zero Descarte de Químicos Perigosos. Essas 
substâncias são divididas em 11 categorias e 
podem ser empregadas em diferentes etapas 
do processo produtivo de toda a cadeia têxtil – 
em especial estamparia, tinturaria e lavanderia. 
Assim como no caso da segurança mecânica, 
o Brasil ainda não possui uma regulamentação 
para tratar do tema, mas entendemos que 
é nossa responsabilidade estimular nossos 
fornecedores a adotarem as melhores práticas, 
definidas com base em estudos e análises 
internacionais. Por isso, essa é uma iniciativa 
global da C&A, iniciada junto com outras 
empresas signatárias na Europa. 

Uma de nossas metas é eliminar na cadeia 
de fornecimento o uso do perfluorocarbonetos, 
conhecidos como PFC, até janeiro de 2015. 
Os compostos perfluorados são substâncias 
usadas em peças de vestuário com a 
propriedade impermeabilizante, mas que 
podem gerar impactos ao meio ambiente. 
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Impacto Ambiental   

Unimos esforços para diminuir nossos impactos na sociedade. 
Com 261 lojas distribuídas por todo o Brasil, podemos fazer com 
que nossas operações tenham menor impacto no meio ambiente.

de Lojas 

∙  Criar um plano corporativo de gerenci-
amento de resíduos para a C&A.

∙  Implementar reciclagem de 100% dos 
cabides que retornam de nossas lojas.

∙  Dar destinação adequada para materi-
ais de Visual Merchandising.

∙  Pesquisar materiais de menor  
impacto ambiental em materiais  
de Visual Merchandising.

∙  Obter certificação LEED da Loja Eco 
em Porto Alegre.

∙ Reduzir o número de impressões em nossas operações.
∙  Oferecer às clientes novas opções de ecobag / novas formas de venda  

e conscientização para redução do consumo das sacolas plásticas.
∙  Substituir o sistema de ar-condicionado das lojas que ainda usam o sistema  

a base de água para sistema a base de ar (mais eficientes).

∙ Implementar o programa corporativo de gerenciamento de resíduos sólidos.

∙ Garantia de manutenção de coleta de lixo eletrônico em 100% de nossas lojas, com campanhas anuais de conscientização.
∙ Dar destinação correta aos resíduos das obras nas lojas onde houver estrutura de coleta no município (lojas novas e reformas).
∙  Substituir o sistema de descarga comum dos sanitários pela utilização de válvulas de dupla descarga, de menor consumo, 

gerando economia de água .
∙ Reduzir o consumo de energia nas lojas, por meio da substituição das lâmpadas atuais por modelos mais econômicos.

Foi interessante visitar a  
Loja Eco e notar o cuidado  
da C&A. O colaborador pode 
fazer uma pausa em um 
ambiente cuidado por eles. 
Hoje, se você olhar o centro  
de Porto Alegre pelo Google 
Maps, o ponto verde que se vê 
é o telhado da C&A. Eles cuidam 
do mundo que nos pertence.”

Flavia Andreazza,

cliente 201520142013

MetAs GRI 4.17 GRI EN26

SumáRIo
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A C&A está presente em todas as regiões 
brasileiras e possui 261 lojas abertas em ruas  
e shoppings centers, nas quais devemos adotar 
processos e tecnologias para evitar impactos  
no meio ambiente. De forma natural, portanto,  
o assunto Impacto Ambiental de Lojas tornou- 
-se um dos pilares de atuação da Plataforma  
de Sustentabilidade. Estabelecemos metas para 
cuidar de aspectos como consumo de água e 
energia, que são acompanhados mensalmente,  
e coleta de lixo eletrônico, destinação e 
reciclagem de resíduos.

Além de melhorar a eficiência das lojas, 
essas metas contribuem para a conscientização 
sobre a importância de evitar danos ambientais 
decorrentes de uma gestão inadequada dos 
resíduos. Podemos ajudar, por exemplo, por meio 
da troca de conhecimento e experiências, os 
shoppings centers a estruturarem programas de 
coleta seletiva de lixo. Da mesma forma, nossos 
profissionais podem ser multiplicadores do 
conceito de sustentabilidade e ajudar a diminuir  
o uso de energia e água em seus bairros.

Investimentos (R$ mil) GRI EN30

2012 2013

Gastos em proteção ambiental 140,5 270,7

Prevenção e gestão ambiental 16,4 208,5

Investimentos socioambientais (R$ mil)
2012 2013

Investimento de sustentabilidade 1.241,6 1.346,6

Investimento na Socam 2.049,6 2.460,6

Algumas de nossas ações, contudo, 
dependem de fatores macroambientais para 
atingirem os melhores resultados. Apesar 
de estarmos preocupados com a questão da 
destinação correta dos resíduos, algumas 
cidades do Brasil ainda não possuem sistemas 
de recolhimento e destinação adequados 
para resíduos, o que diminui a efetividade 
de iniciativas voltadas para a reciclagem. Em 
outros casos, a substituição dos aparelhos de 
ar-condicionado para diminuir o consumo de 
água é inviável, em função da localização das 
lojas C&A e a disponibilidade de áreas técnicas 
próximas a unidades locadas.

Esses exemplos, porém, são casos tratados 
individualmente e não diminuem o esforço que 
fazemos para diminuir os impactos ambientais 
de nossas operações. 

PRINcIPaIS açõES 
A primeira loja ecoeficiente que construímos 
no Brasil foi inaugurada em 2009, na cidade 
de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 
Em 2013, ela foi certificada com o selo LEED 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design), sistema internacional de certificação 
para construções ambientalmente corretas 
mais utilizado no mundo. A C&A se tornou a 
primeira do segmento de varejo têxtil do Brasil 
a contar com essa certificação. A Loja Eco de 
Porto Alegre conta com um telhado verde, com 
640 m² de gramado e plantas, sistema de coleta 
da água da chuva, tecnologias para economia 
de água e energia, programa de visitação à loja 
visando à educação ambiental, além de ações 
para engajamento contínuo dos associados. 

A busca por soluções ambientais em nossas 
lojas faz parte de nossa estratégia e, por isso, 
no último ano também inauguramos uma nova 

loja no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, 
equipada com telhado verde. 

Outra iniciativa que adotamos foi a 
substituição, em nossas lojas, dos equipamentos 
de ar-condicionado a base de água, mesmo que 
os aparelhos ainda estivessem em sua vida útil. 
Os novos mecanismos, apesar do investimento 
que exigem, reduzem o consumo de água 
sensivelmente e são menos poluentes. Até o final 
de 2014, todas as reformas projetadas estarão 
concluídas. A instalação de descargas com 
duplo acionamento e torneiras com fechamento 
automático em todas as lojas também nos 
permitirão reduzir o consumo de água.

Para diminuir o consumo de papel em nossas 
lojas, nos centros de distribuição e  
no escritório administrativo, fizemos campanhas 
de conscientização em 2012. Em 2014, faremos 
investimentos para modificar os sistemas 

total de retirada de água por fonte (m3) GRI EN8

 2012 2013

abastecimento municipal ou outros 294.751 295.883

Adotamos 
processos e 
tecnologias 
para reduzir os 
impactos das 
operações de 
nossas lojas no 
meio ambiente
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emissões de Gee (tonCO2eq.)* GRI EN16, GRI EN17

2012 2013
Escopo 2
Energia Elétrica** 10.968,6 17.543,6
Escopo 3
transporte marítimo 5.928,4 6.637,2
Viagens aéreas 3.002,6 3.622,3
transporte rodoviário (terceiros) 8.025,4 11.760,4
total 27.925,0 39.563,5

* O cálculo das emissões de GEE foi feito a partir da coleta de dados de consumo de energia elétrica, 
combustível para operações logísticas, toneladas/km transportados por via marítima e trechos de 
viagens aéreas, segundo as diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol, da ISO 14064 e do 
UK DEFRA para transporte marítimo. 
Nos anos anteriores, ainda havia emissões relativas ao escopo 1, pois parte das operações logísticas 
era realizada com uma frota própria. A partir de 2012, como essas operações foram completamente 
terceirizadas, as emissões se tornaram nulas.
** O aumento de 60% nas emissões associadas ao consumo de energia elétrica ocorreu em função  
do maior acionamento das usinas termelétricas conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Consumo de energia indireta (GJ)* GRI EN4

 2011 2012 2013

Energia intermediária comprada e consumida de fontes

Não renováveis – energia elétrica 56.060,8 74.842,0 92.902,9

Renováveis – energia elétrica 491.690,9 533.990,4 577.940,3

total 547.751,7 608.832,4 670.843,2

* O aumento no consumo de energia elétrica ocorreu devido à expansão de nossas operações.

9.867,4 10.421,4

14.573,9

2011 2012 2013

energia economizada em razão das melhorias 
em conservação e eficiência (GJ) GRI aF21

Percentual de energia proveniente de fontes renováveis 
GRI aF21

*Aumentamos para 125.497,44 GJ no mercado livre em 2012, contra os 
23.819,04 GJ de 2011. Em 2013, o valor foi de 146.094,84 GJ.

2011 2012 2013

86,5% 91,0% 86,2%

Tecnologia para reduzir  
o consumo de energia
Entre 2012 e 2013, trocamos o sistema de 

iluminação de 55 lojas, utilizando reatores 

e lâmpadas mais econômicas. Esse total já 

supera a meta estabelecida para os anos de 

2013 e 2014 na Plataforma de Sustentabilidade. 

A expectativa é que, a partir dessas ações, o 

consumo de energia seja reduzido em até 

10% no item iluminação. Além da economia 

financeira, esse aprimoramento contribuirá 

para emitirmos menos gases causadores 

do efeito estufa, pois a utilização de energia 

elétrica é um dos principais fatores de emissão 

nas operações das lojas. 

O acompanhamento do consumo de energia 

elétrica nas lojas é realizado remotamente e 

em tempo real, por meio de um sistema digital 

instalado em nossos pontos de venda entre 

2012 e 2013. Com isso, conseguimos ter uma 

gestão mais assertiva e identificar aspectos  

que precisam ser melhorados em cada loja  

de forma rápida e segura.

Desde 2010, todas as lojas também são 

equipadas com um controlador de demanda, 

sistema que programa o acionamento e 

desligamento do aparelho de ar-condicionado 

e da iluminação conforme o horário de 

funcionamento do estabelecimento. Além disso, 

com a instalação de termostatos interligados 

ao controlador, uma equipe de engenheiros 

consegue acompanhar a temperatura ambiente 

de cada loja, em tempo real, pelo computador. 

No último ano, iniciamos um projeto para 

utilização em nossas lojas de lâmpadas LED, 

tecnologia que permite uma redução de até 

30% no consumo referente à iluminação, tem 

vida útil maior que o dobro das lâmpadas 

convencionais e não gera resíduos perigosos. 

GRI EN4, GRI EN5, GRI EN18

utilizados no escritório central e centros 
de distribuição. Está em andamento o 
projeto que fará a liberação do pedido de 
impressão com o uso do crachá funcional, o 
que garante que o documento será retirado 

e evitará o desperdício – caso contrário, 
o pedido de impressão é cancelado. Esse 
projeto, que exigirá a troca das impressoras 
e a adaptação dos fornecedores, permitirá 
uma redução nas impressões.

Espaço de 
Sustentabilidade 
na Loja Eco, em 
Porto Alegre, 
criado pelos 
associados 
com materiais 
reciclados
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GEStão dE RESíduoS 
A gestão dos resíduos das operações passará 
a ser realizada de acordo com nosso Plano 
Corporativo de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PCGRS), estabelecido em 2013 com 
a meta de expandir a coleta seletiva e alinhar 
nossas práticas à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos estabelecida pelo governo federal. 

Com o apoio de uma consultoria externa 
especializada, o Plano foi realizado em  
três etapas: 

1             Diagnóstico para identificar os tipos de 
resíduos gerados no escritório central,  
nos centros de distribuição e nas lojas,  
bem como o tipo de destinação dada a eles. 

2     Classificação desses resíduos e proposta 
de um programa de manejo e destinação 
adequados para cada tipo e unidade, 
com um cronograma que estabelece 
indicadores, processos e metas graduais  
de implantação.

3  Apresentação do PCGRS a todas as áreas 
que participaram das etapas de construção.  

Adicionalmente, iniciamos em 2013 e 
finalizaremos em 2014 o desenvolvimento de 
um sistema interno para que todas as unidades 
possam reportar seus dados relacionados à 
geração e gestão de resíduos. 

Quantidade de resíduos perigosos gerados* GRI EN22

2012 2013

lâmpadas (unidades) 3.820 5.670

Reatores diversos (kg) 865,2 1.060,3

Pilhas diversas (kg) 1.465,9 2.300,1

baterias diversas (kg) 512,2 798,8

celulares (kg) 494,8 661,8

Eletrônicos (kg) 28 25

lixo hospitalar (kg)** 0 6

total (unidades) 3.820 5.670

total (kg) 3.366,1 4.852
*Os celulares, pilhas, baterias não são resíduos gerados pelas operações  
da C&A. Disponibilizamos coletores para esses materiais a clientes e associados,  
que podem descartá-los e contar com a C&A para sua destinação adequada
**O dado sobre lixo hospitalar corresponde somente ao que foi gerado no CDR.

Quantidade de resíduos não perigosos gerados (kg) GRI EN22

2012 2013

Papel e papelão 233.693,5 230.262

alumínio 108 787

Plástico 57.531 29.703

Sucata metálica 17.500 29.500

Óleo vegetal* 855 888

Vidro - -

lixo orgânico 323.060 333.163

total 632.747,5 624.303

Quantidade de resíduos por tipo e método de disposição final GRI EN22

Perigosos Não perigosos

2012 2013 2012 2013

Reutilização 0 0 0 0

Reciclagem (unidade) 3.820 5.670 0 0

Reciclagem (kg) 3.366 4.846 309.687 291.140

compostagem 0 0 0 0

Recuperação* 0 0 0 0

Incineração (kg) 0 6 0 0

Injeção subterrânea 0 0 0 0

aterro (kg) 0 0 323.060 333.163

armazenamento no site 0 0 0 0

outros 0 0 0 0

total (unidade) 3.820 5.670 0 0

total (kg) 3.366,1 4.852 632.747 624.303

*Incluindo recuperação de energia.

Para 2014, uma das metas estabelecidas 
em nossa Plataforma de Sustentabilidade  
é criar um Programa de Gerenciamento  
de Resíduos, implantando as diretrizes 
propostas no PCGRS e aprimorando o 
Programa de Coleta Seletiva já existente, 
assim como a gestão das informações sobre 
os resíduos em toda a empresa.

Tanto nas reformas e construções quanto 
nas atividades das lojas, temos estabelecido 
metas para evitar que diversos tipos de 
materiais sejam descartados de maneira 
inadequada. Em 2013, foi implementado um 

projeto para atingir 100% de reciclagem dos 
cabides que retornam das lojas. Para tornar 
isso possível, as lojas foram abastecidas 
com caixas de papelão específicas para a 
devolução dos cabides aos CDs. Durante 
esse processo, identificamos também a 
oportunidade de reaproveitamento das 
caixas dos produtos importados, que antes 
eram descartadas. Além disso, foi possível 
aproveitar a sucata dos cabides quebrados 
como matéria-prima na produção de novos 
cabides, graças à parceria com nosso 
fornecedor e operador logístico.

*Óleo vegetal gerado no CDT e CDR.
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Materiais usados (unidades)* GRI EN1 
 2012 2013

Não renováveis   

Sacolas degradáveis 52.056.500  67.376.500

cabides 2.782.880  9.895.480

Equipamentos de exposição 126.657  185.538

Ecobag ráfia 310.000 250.000

total 55.276.037 77.707.518

Renováveis   

caixas de presente de papel reciclado 12.974.090 15.418.000 

Papel reciclado 21.305.000  22.440.000

Ecobag 52.085 33.825

bobinas 586.966  926.802

total 34.918.141 38.818.627

total geral 90.194.178 116.526.145

*O aumento do consumo de araras e bobinas está relacionado à abertura de novas lojas e ao incremento das vendas. Já as 
ecobags são produtos comercializados nas lojas, e as sacolas de ráfia são entregues aos clientes durante as inaugurações. 

Materiais usados provenientes de reciclagem (unidades) * GRI EN2 

2011 2012 2013

caixas de presente de papel reciclado 12.976.000 12.974.090  15.418.000

Papel reciclado 19.485.000 21.305.000  22.440.000

cabides 1.324.025 834.864  2.707.403

materiais reciclados usados como insumo (%) 39% 38,9% 34,8%

total 33.785.024 35.113.954 40.565.403 
*O aumento do consumo de materiais está relacionado à abertura de novas lojas, ao incremento das vendas e também à 
necessidade de reposição de peças quebradas ou naturalmente desgastadas. Em 2013, os cabides do setor infantil, que eram 
one way, também passaram a ser retornáveis.

Em todas as nossas lojas, oferecemos 
ecobags a preço de custo, com o objetivo 
exclusivo de incentivar bons hábitos de compra 
e reduzir o consumo de sacolas plásticas. 
Produzida com algodão cru, a ecobag é 
reutilizável, mais resistente e de longa vida 
útil. Distribuímos ainda gratuitamente, nas 
inaugurações e reinaugurações, uma sacola  
de ráfia – reutilizável, mais resistente e de longa 
vida útil – para as clientes. Adicionalmente, as 
caixas de presente disponíveis gratuitamente 
são feitas de papel reciclado.

As sacolas plásticas que levam mais de cem 
anos para se decompor foram substituídas, em 
todas as nossas lojas, por sacolas produzidas 
com um aditivo que acelera o processo de 
fragmentação das moléculas na presença da luz, 
umidade e oxigênio. Embora o produto ainda 
seja derivado de petróleo, ele está de acordo 
com as normas técnicas de compostagem 
e é uma alternativa viável para diminuir os 
impactos ambientais causados pelo descarte  
do material tradicional.

Demos início, ainda, a diversos estudos 
para avaliar a viabilidade de utilizar materiais 
ambientalmente mais amigáveis nas 
comunicações dentro das lojas e nas vitrines.  
A partir de 2013, disponibilizamos um guia 
para que os associados possam identificar  
os tipos de materiais utilizados na montagem 
das vitrines que devem ser descartados  
ou mantidos para serem reaproveitados  
e a maneira correta de proceder. GRI EN26

Em 2013, iniciamos um projeto-piloto para 
melhoria do gerenciamento de resíduos de 
obras na reforma de uma loja no bairro de 
Copacabana (Rio de Janeiro) e na construção 
de outras duas novas, no bairro de Ipanema 
(Rio de Janeiro) e no Tietê Plaza Shopping 
(São Paulo). Nesses locais, os resíduos gerados 
foram tratados e destinados corretamente por 
uma empresa especializada. O investimento 
nesse projeto também contemplou o 
treinamento para que os operários contratados 
das construtoras fizessem a separação dos  
materiais corretamente.

NOSSAS ECOBAGS SãO 
REUTILIzáVEIS, MAIS 
RESISTENTES, DE LONGA 
VIDA úTIL E OFERECIDAS  
A PREçO DE CUSTO
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coleTa de lixo eleTrônico
Entre 2012 e 2013, o Programa de Coleta 

de Lixo Eletrônico, implementado 

em 100% de nossas lojas, recolheu 

quase 120 mil itens entre celulares, 

pilhas e baterias. Esses materiais, que 

podem causar danos ambientais se 

forem descartados inadequadamente, 

são depositados por nossas clientes 

e associados em urnas localizadas 

dentro de nossas unidades – além das 

lojas, existem pontos de coleta nos 

centros de distribuição e no escritório 

central. Todos os itens coletados 

são encaminhados para reciclagem 

e reutilização de componentes, 

conforme as normas em vigor no País. 

O programa, implantado em agosto de 

2010, é divulgado a todos os associados 

por meio de nossos canais internos de 

comunicação, a fim de aumentar seu 

engajamento. Além disso, a ampliação 

da campanha de conscientização das 

clientes é uma das metas de nossa 

Plataforma de Sustentabilidade atingida 

já no ano de 2013. 

Uma cartilha que descreve passo a  

passo como funciona o processo de 

coleta foi distribuída para todas as lojas 

e também está disponível pela intranet. 

Em complemento, criamos um curso  

de e-learning que mostra aos associados 

das lojas o destino a ser dado aos itens 

depositados em nossos coletores e 

descreve como solicitar o recolhimento 

do material ao parceiro corporativo 

selecionado para a prestação do serviço. 

GRI EN27

O desafio para levar essa iniciativa a outras 
localidades do Brasil é grande, por conta da 
escassez de empresas especializadas nesse 
tipo de trabalho e de falta de locais autorizados 
nos municípios para o descarte correto. 
Contudo, com base nos resultados e benefícios 
ambientais detectados, colocaremos o mesmo 
plano de trabalho em ação sempre que houver 
possibilidade e infraestrutura disponível nas 
cidades em que ocorrerem reformas  
ou construções de lojas.

loGíStIca EFIcIENtE 
Nosso crescimento contínuo no Brasil exige 
que estejamos preparados para sermos cada 
vez mais eficientes no transporte de nossos 
produtos. Ao longo dos anos, implantamos 
melhorias que nos garantem maior agilidade 
nas entregas, redução de custos e eficiência 
ambiental. Uma das principais inovações que 
fizemos nos últimos anos foi a reformulação 
dos baús dos caminhões para melhor 
aproveitamento do espaço.

Essa racionalização do espaço veio 
acompanhada da decisão de terceirizar  
o transporte das mercadorias, por meio da 
contratação de seis empresas especializadas. 
Dessa maneira, conseguimos renovar a frota 
para caminhões equipados com motores com a 
tecnologia Euro 4 e 5, que são menos poluentes, 
consomem menos combustível e, portanto, 
emitem menos gases causadores do efeito 
estufa. Com o objetivo de garantir a máxima 
segurança, realizamos ainda auditorias para 
verificar a periodicidade de manutenção dos 
veículos e a regularização das documentações 
necessárias. GRI EN18  

Itens recolhidos no Programa de Coleta de Lixo eletrônico (unidades)

22.478

10.520

2.408

2011

35.406 47.052

12.806

4.94829.298

2012

72.591

46.002

 19.971

6.618

2013

Anualmente, as empresas contratadas apresentam 
laudo de vistoria ambiental dos veículos utilizados 
no transporte de produtos. Essa verificação analisa 
aspectos relacionados à manutenção preventiva  
e corretiva dos caminhões.

Apesar de o serviço de transporte ser 
terceirizado, a programação de carregamento 
e entregas dos produtos é centralizada nas 
equipes dos centros de distribuição. Com isso, 
asseguramos que as peças cheguem ao destino 
contratado no prazo correto e com períodos 
programados para que os caminhoneiros possam 
descansar durante as viagens. Para algumas 
cidades da região Norte do País, onde as rodovias 
possuem infraestrutura menor, fazemos o 
transporte dos produtos pelo modal aéreo.

SumáRIoImPacto ambIENtal dE lojaS
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Instituto C&A
Apoiamos a educação e o desenvolvimento de crianças 
e adolescentes. Desde 1976, quando inauguramos nossa 
primeira loja no País, continuamos fiéis aos valores  
e princípios de nossos fundadores. GRI SO1 GRI AF33

Com 22 anos de existência, o Instituto C&A 
promove no Brasil os princípios de equidade 
e justiça social que fazem parte da C&A desde 
sua fundação. No País, a organização sem fins 
lucrativos elegeu a promoção de uma educação 
de qualidade para crianças e adolescentes para 
concretizar essa visão. A atuação do Instituto 
C&A, que coordena o nosso investimento 
social privado, se dá por meio de programas 
estruturados em três diferentes áreas (veja  
mais detalhes em www.institutocea.org.br):  
 
Educação, Arte e Cultura
• Programa Educação Infantil
• Programa Educação Integral
• Programa Prazer em Ler
 
 Desenvolvimento Institucional  
e Comunitário
• Programa Desenvolvimento Institucional
• Programa Redes e Alianças
 
Mobilização Social
• Programa Voluntariado

Embora as ações do Instituto C&A sejam 
independentes dos negócios, um Conselho 
Consultivo formado por gerentes de unidades 
da C&A, representando as diversas regiões  
de negócios da empresa no Brasil, apoia  
a definição das estratégias da organização.

Os projetos apoiados pelo Instituto  
C&A são desenvolvidos nos municípios  
onde estão nossas lojas, após análise  
de indicadores sociais e da identificação  
de locais com maiores níveis de 
desigualdade social. As ações são realizadas 
por instituições parceiras, que recebem 
investimentos por um período de até  
três anos. A organização também atua  
em conjunto com organizações setoriais  
e com o poder público, sempre com o  
foco de incentivar a educação de qualidade.

O que me atraiu no Instituto C&A  
foi a existência de acompanhamento 
e continuidade dos projetos. Ficamos 
um determinado tempo com uma 
instituição até realmente conseguir 
mudar vidas. Aqui, a gente vê  
que o investimento que a C&A  
faz no Instituto é muito grande e  
dá oportunidade para quem quer  
ajudar. A empresa faz porque se 
importa, e não pelo marketing.”

Renata Alves, 
associada e voluntária

71
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VOluntARIADO
O programa de voluntariado do Instituto 
C&A tem a finalidade de qualificar nossos 
associados para que eles possam atuar  
de maneira proativa com o desenvolvimento 
das comunidades em que estamos presentes. 
Desde a criação do Instituto C&A, uma das 
nossas premissas é oferecer a oportunidade 
de exercício do voluntariado durante  
o horário de trabalho.

A ação voluntária e a participação em 
fóruns de discussão das políticas públicas  
é um direito democrático que defendemos. 

Assim, o Instituto C&A é também um 
espaço de aprendizagem e de incentivo  
à participação cidadã com foco na melhoria 
da educação. O trabalho dos voluntários 
é desenvolvido fundamentalmente 

Investimentos em programas realizados nas comunidades (R$)
 2012 2013

Prazer em ler 5.764.000 5.237.758

Educação Integral 2.120.000 684.705

Educação Infantil 2.948.000 2.742.903

Desenvolvimento Institucional 2.461.000 2.077.975

Redes e Alianças 710.000 1.511.014

Voluntariado 2.054.000 2.127.722

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente* 100.000 250.000

Outros projetos 1.136.000 661.195

Comunicação - 901.879

total 17.293.000 16.195.151
* Valores transferidos diretamente da C&A, a partir de dedução de Imposto de Renda devido.  
Esses recursos não ingressam oficialmente no orçamento do Instituto C&A.

em instituições de educação infantil, 
especialmente creches e pré-escolas.  
A atuação deles, focada na defesa do direito  
da criança de brincar e aprender, inclui  
o desenvolvimento de atividades lúdicas  
com as crianças e outras ações voltadas  
ao fortalecimento dessas instituições.

Nosso grupo de voluntários soma mais  
de 6 mil associados, que podem se relacionar  
por meio do Portal dos Voluntários, uma 
plataforma digital de articulação e interação. 
Outra frente mobilizadora são os Comitês 
Articuladores, grupos que representam regional 
e funcionalmente todos os voluntários e realizam 
atividades dentro do Programa Voluntariado. 
Dentro de sua estruturação, os comitês  
atuam em nível nacional, regional ou local.

O acompanhamento das atividades  
é realizado por meio de relatórios e visitas 
presenciais às instituições que as executam. 
Esse processo inclui a identificação de 
dificuldades e potencialidades, assim  
como de desafios, e abrange ainda a  
definição de planos de ação. 

Em 2012 e 2013, o Instituto C&A investiu, 
respectivamente, R$ 17,3 milhões e R$ 16,2 
milhões em diferentes projetos voltados à 
formação de leitores, à educação infantil, ao 
fortalecimento de organizações sociais e ao 
fomento do voluntariado, entre outras ações.

MIssãO DO INstItutO C&A:
PROMOVER A EDuCAçãO DE CRIANçAs 
E ADOLEsCENtEs DAs COMuNIDADEs 
ONDE A C&A AtuA, POR MEIO DE 
ALIANçAs E DO FORtALECIMENtO  
DE ORgANIzAçõEs sOCIAIs

Percentual de investimentos em projetos pelo Brasil, conforme região de alcance AF34

Mais de 6 mil 
associados  
trabalham como 
voluntários 
nos projetos 
apoiados pelo 
Instituto C&A

O Instituto 
C&A trabalha 
com foco na 
promoção de 
uma educação 
de qualidade 
para crianças  
e adolescentes

2012

32%

31%

6% 1%

30%

2013

nacional

nordeste
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norte

Sudeste

47%

25,8%

21,2%
3%

1,5%
1,5%
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Perfil

Um dos maiores grupos do mundo no setor  
de varejo de moda, a C&A Modas Ltda nasceu 
da inspiração dos irmãos Clemens e August –  
cujas iniciais batizaram a empresa – em 1841. 
Após uma longa trajetória de sucesso na 
Europa, chegamos ao Brasil em 1976, ano  
em que foi inaugurada nossa primeira loja,  
no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.  
Nesses 37 anos em território nacional, 
ampliamos o número de lojas e adaptamos 
nosso modelo de negócio para a cultura local, 
mas mantivemos a filosofia de vender o melhor 
da moda por preços justos e com qualidade.

Atualmente, fazemos parte da Cofra 
Holding AG, com sede na Suíça. Somos 
líderes em nosso setor no Brasil, com 261 
lojas distribuídas em 23 Estados e no Distrito 
Federal, e contamos com 27.237 associados e 
terceiros que trabalham nas lojas, no escritório 
central e nos três centros de distribuição.  

O escritório está localizado na cidade de 
Barueri (São Paulo). Os centros de distribuição 
ficam nas cidades de Barueri, São Paulo  
e Rio de Janeiro, onde os produtos são  
recebidos e distribuídos para todo o Brasil.

Entre 2012 e 2013, inauguramos 51 novas 
lojas em todo o País. Com uma área total  
de 31 mil m2, o Centro de Distribuição Raposo 
Tavares foi inaugurado em 2012 e é equipado 
com sistemas avançados que conferem maior 
eficiência ambiental e agilidade em suas  
operações. No último ano, por exemplo, 
inauguramos o primeiro túnel de passamento 
do Brasil. Esse equipamento trazido da 
Alemanha é capaz de passar 800 peças  
por hora, com um baixo consumo  
de energia e total segurança aos associados. 
Esse investimento foi necessário porque 
concentramos nesse local o recebimento  
de produtos importados, que devem  
ser processados antes da distribuição.  
Nos outros dois centros de distribuição,  
as peças já são enviadas pelos fornecedores 
conforme os critérios que estabelecemos.

Além de peças de vestuário, também 
oferecemos a nossas clientes serviços 
financeiros diferenciados. Em 2013, 
lançamos o novo Cartão C&A,  
administrado pelo Banco Bradesco.

A mArcA c&A 
No Brasil, desenvolvemos campanhas  
que retratam a personalidade e o 
posicionamento de nossa marca. Por isso, 
utilizamos modelos profissionais e mulheres 
“reais” de diferentes regiões do Brasil, que 
representam tanto diferenças de estilo e etnia, 
quanto características regionais e culturais.

Em campanhas infantis, seguimos  

padrões específicos e de acordo com as leis 
brasileiras, assumindo o compromisso de  
focar a comunicação aos pais. Além disso,  
nosso departamento jurídico possui uma lista 
de códigos de publicidade e comunicação.  
Cada peça publicitária é analisada por um grupo  
de trabalho composto por analistas jurídicos,  
de marketing e outros especialistas. GrI Pr6

GrI 2.1, GrI 2.2, GrI 2.3, GrI 2.4, GrI 2.5, GrI 2.6, GrI 2.7, GrI 2.8, GrI 2.9

Ozana Soares 
Mamede, associada 
da loja C&A do 
Shopping Tamboré

Distribuição geográfica

261 
lojas

3 
centros de distribuição nas 
cidades de Barueri (SP),  
São Paulo e Rio de Janeiro
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Prêmios e reconhecimentos GrI 2.10

2012 2013

•  Prêmio Internacional de Criatividade Cannes Lions. Recebemos quatro Leões de Bronze pela campanha 
Fashion Like, nas categorias Promoção e Ativação de Marca, Direção, Mídia e Outdoor. A ação permitia  
aos internautas, por meio da fanpage da C&A no Facebook, dar “likes” em tempo real em peças expostas  
em cabides especiais da loja do Shopping Iguatemi. O outro Leão de Bronze, também na categoria Direção,  
foi para a ação Look Block, ferramenta que evitava, de forma diferente e divertida, que amigas do Facebook 
comprassem as mesmas peças da coleção Gisele Bündchen (vendidas exclusivamente pelo site).

•  World Retail Congress, na categoria Inovação, pela ação Fashion Like. A conferência,  
que reúne anualmente os maiores varejistas e indústrias de bens de consumo do mundo,  
premia as grandes tendências mundiais de negócios.

•  Jay Chiat Awards, na categoria Tecnologia Criativa, pela ação Fashion Like. Prêmio  
internacional que reconhece as melhores estratégias de comunicação e planejamento

•  Prêmio Marcas de Confiança, na categoria Lojas de Departamentos. A premiação  
reconhece as marcas mais confiáveis para os leitores da tradicional revista Seleções.

•  Empresas que Melhor se Comunicam com a Imprensa, pelo segundo ano consecutivo,  
na categoria Têxteis e Vestuário, premiação promovida pela revista Negócios da Comunicação.

•  Prêmio Recall de Marcas 2012, em Pernambuco, nas categorias Moda Masculina,  
que premia as marcas mais lembradas pelos consumidores de Pernambuco. 

•  Marcas de Sucesso 2012, na categoria Loja de Departamentos de Vestuário, em Campinas,  
que contempla as marcas mais lembradas do mercado regional pelo público das classes A e B. 

• Top of Mind Universitário, na categoria Varejo – Loja de Roupas, em Pernambuco,  
uma premiação para as marcas mais lembradas pelos universitários de Pernambuco.

•  Prêmio MaxiMídia/Grupo RBS 2012, na categoria Mídias Sociais, pela ação Look Block,  
que reconhece as empresas com estratégias vencedoras e soluções de mídia mais criativas

•  Top of Mind Paraná, na categoria Loja de Roupa Masculina, que premia as marcas  
mais lembradas pelos consumidores de Curitiba.

•  Prêmio Lojista 2013, do Shopping Guararapes (Pernambuco) – loja com melhor  
projeto de reforma.

•  Prêmio Recall das Marcas, do Jornal do Commercio (Pernambuco),  
na categoria marcas mais lembradas pelos consumidores.

•  Top of Mind no Paraná - IMPAR (Índice de Marcas de Preferência  
e Afinidade Regional), na categoria Loja de Roupas.

•   Top of Mind Universitário 2013, da Faculdade de Administração  
de Pernambuco, categoria Top of Mind no segmento Loja de Roupas.

•  Top Marcas em Caruaru, do jornal Vanguarda, da cidade de Caruaru (PE),  
na categoria Loja de Roupas Femininas.

•  Estrela de ouro no Festival do Clube de Criação de São Paulo, na categoria  
Marketing Direto e Ponto de Venda.

•  Estrela de bronze no Festival do Clube de Criação de São Paulo, na categoria  
Outdoor – Mídia Ambiente.

•  Uma das três empresas mais importantes do varejo no prêmio “Os mais importantes  
do Varejo 2013”, da revista NOVAREJO, na categoria Varejo Empregador do Ano.

•  Top of Mind João Pessoa, organizado pelo jornal Correio da Paraíba, na categoria  
Loja de Departamento.

•  Prêmio Lojista Alshop, título de Hors Concours na categoria Grandes Formatos.

•  XVIII Top of Mind, marcas de sucesso em Minas Gerais 2012/2013, realizado  
pela Revista Nacional de Economia e Negócios, na categoria Liderança.

•  Prêmio LIDE de Varejo, organizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais,  
categoria Inovação em Formato de Loja.

SumárIOPErFIL
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RelatóRio de asseguRação limitada dos auditoRes independentes sobRe as 
infoRmações de sustentabilidade contidas no RelatóRio de sustentabilidade 2012-2013 

Aos Administradores 
C&A Modas Ltda.

Barueri- SP

intRodução
Fomos contratados pela C&A Modas Ltda. (“C&A”) para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre  
a compilação das informações de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2012-2013 da C&A  

relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2013. 

Responsabilidades da administRação sobRe o RelatóRio de sustentabilidade 2012-2013
A administração da C&A é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações de sustentabilidade 
contidas no Relatório de Sustentabilidade 2012-2013 de acordo com as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI-G3.1)  
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres  

de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro.

 
Responsabilidade dos auditoRes independentes 
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações de sustentabilidade contidas no Relatório de 
Sustentabilidade 2012-2013, com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico 
CTO 01 – Emissão de Relatório de Asseguração Relacionado com Sustentabilidade e Responsabilidade Social, emitido pelo 
Conselho Federal de Contabilidade com base na NBC TO 3000 - Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, 
também emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que é equivalente à norma internacional ISAE 3000 – 
Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information, emitida pelo IAASB – International 
Auditing and Assurance Standards Board. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos  
de independência, e que o trabalho seja executado com o objetivo de se obter segurança limitada de que as informações 
contidas no Relatório de Sustentabilidade 2012-2013, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes. 

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 e a ISAE 3000 consiste, principalmente, 
de indagações à administração e outros profissionais envolvidos na elaboração das informações de sustentabilidade, assim 
como pela aplicação de procedimentos analíticos para se obter evidência que possibilite concluir na forma de asseguração 
limitada sobre as informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de 
procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o levem a acreditar que as 

informações de sustentabilidade, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes. 

pRincipais pRocedimentos executados
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação 
das informações de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2012-2013 da C&A e de outras 
circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes poderiam existir.  

Os procedimentos compreenderam: 

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas  
e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração das informações constantes  

do Relatório de Sustentabilidade 2012-2013 da C&A; 

Sobre o Relatório  

Pelo terceiro biênio consecutivo, publicamos 
nosso Relatório de Sustentabilidade, que 
contempla informações sobre as operações 
localizadas no Brasil – lojas, centros de 
distribuição e escritório central – no período 
entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro  
de 2013. Foram incluídos os dados referentes  
às 51 lojas abertas entre 2012 e 2013.

A exemplo do relato bienal 2010-2011,  
este documento foi concebido a partir das 
diretrizes da versão 3.1 da Global Reporting 
Initiative (GRI) e, pelo segundo ano 
consecutivo, alcançamos os requisitos para 
o nível B de aplicação. Apresentamos dados 
relativos a 81 indicadores, sendo 32 essenciais 
e 15 adicionais, além de 34 do suplemento 
setorial de Apparel and Footwear (cujos 
indicadores são identificados pela sigla AF). 

O conteúdo presente neste Relatório  
foi definido com base nos temas relevantes 
identificados durante a construção da  
nossa Plataforma de Sustentabilidade.  
Para tanto, realizamos ciclos de diálogos  
de sustentabilidade, processo que envolveu 
etapas diferentes. A primeira delas consistiu 
na realização de entrevistas com os 
executivos da empresa para identificar  
os temas que a alta gestão considera  
de maior interesse e prioridade. Fizemos 
também pesquisas de benchmarking  
nacional e internacional para identificar 
os aspectos mais relevantes para o setor 
varejista, além da análise de estudos sobre 
demandas de organizações da sociedade civil 
e especialistas no tema da sustentabilidade.

Após essa primeira etapa, uma lista 
de temas prioritários foi apresentada aos 

nossos stakeholders em painéis de consulta. 
Realizados em quatros dias – um painel  
a cada dia – os encontros reuniram clientes, 
fornecedores, associados e especialistas  
e definiram uma matriz de materialidade  
(temas relevantes) que foi utilizada para 
construir o Relatório de Sustentabilidade 
publicado em 2011. Além disso, esses temas 
foram utilizados para desenvolver nossa  
Plataforma de Sustentabilidade. gRi 4.16

Buscando a melhoria contínua do nosso 
processo de relato, contamos agora com o 
processo de asseguração das informações por 
uma auditoria externa, a PwC, o que assegura 
a consistência dos dados apresentados e a 
transparência das informações socioambientais. 
Dúvidas, comentários e sugestões sobre este 
Relatório podem ser encaminhadas ao e-mail  
sustentabilidade@cea.com.br.

gRi 3.1, gRi 3.2, gRi 3.3, gRi 3.4, gRi 3.5, gRi 3.6, gRi 3.7, gRi 3.8, gRi 3.13 
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1.1.
Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização (como 
diretor-presidente, presidente do conselho de administração ou cargo equivalente)  
sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia.

Pleno 6 e 7

1.2 Declaração dos principais impactos, riscos e oportunidades. Pleno 6 e 7

2.1 Nome da organização. Pleno 74

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. Pleno 74

2.3
Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, 
subsidiárias e joint-ventures.

Pleno 74

2.4 Localização da sede da organização. Pleno 74

2.5
Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas  
principais operações estão localizadas ou são especialmente relevantes para as  
questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório.

Pleno 74

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. Pleno 74

2.7
Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos, tipos  
de clientes/beneficiários).

Pleno 74

2.8

Porte da empresa (número de empregados, vendas líquidas, capitalização total discrimina-
da em termos de dívida e patrimônio líquido, quantidade de produtos ou serviços ofere-
cidos, ativo total, proprietários beneficiários, discriminação por país / região de vendas / 
receita por países / regiões, custos por países / regiões, número de empregados).

Parcial 74 e 80 / Empresa de grande porte.

2.9

Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a porte, 
estrutura ou participação acionária (localização ou a mudanças nas operações, inclusive 
abertura, fechamento e expansão de unidades operacionais; mudanças na estrutura do 
capital social e outra formação de capital, manutenção ou alteração nas operações).

Pleno 74

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. Pleno 75 e 76

3.1
Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações 
apresentadas.

Pleno 78

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). Pleno 78

3.3 Ciclo de emissão de relatórios  (anual, bienal, etc.) Pleno 78

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo. Pleno 78

3.5
Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo determinação  da materia- 
lidade, priorização de temas dentro do relatório e identificação de quais stakeholders a 
organização espera que usem o relatório.

Pleno 8, 9, 17 e 78

3.6
Limite do relatório (países, divisões, subdiárias, instalações arrendadas, joint ventures,-
fornecedores).

Pleno 78

3.7
Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite  
do relatório.

Pleno 78

3.8

Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures,  
subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras  
organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade  
entre períodos e/ou entre organizações.

Pleno 78

3.9
Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo hipóteses e  
técnicas que sustentam as estimativas aplicadas à compilação dos indicadores  
e outras informações do relatório.

Pleno

80 / As informações sobre técnicas de medição 
e base de cálculos estão descritas ao longo dos 
textos e identificadas sempre que necessário 
para apoiar algum dado.

3.10
Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações (ex.: fusões ou aquisições, 
mudança no período ou ano-base, na natureza do negócio, em métodos de medição).

Pleno
80 / Não houve mudanças significativas no 
período coberto pelo relatório.

Índice Remissivo GRI(b) o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores por meio  

de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações; e

(c) aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações 
qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados nas informações de sustentabilidade contidas no Relatório  

de Sustentabilidade 2012-2013. 

Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a aplicação de procedimentos quanto à aderência com  
as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI-G3.1) aplicáveis na elaboração das informações de sustentabilidade contidas 

no Relatório de Sustentabilidade 2012-2013. 

Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão  

na forma limitada. 

alcance e limitações 
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles 
aplicados em um trabalho de asseguração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações de 
sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2012-2013. Consequentemente, não nos foi possível obter segurança 
razoável de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de asseguração razoável, 
que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com o objetivo de emitir uma opinião, 
poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações de sustentabilidade 
contidas no Relatório de Sustentabilidade 2013. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações. 

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a 
diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de 
materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitas a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não 

realizamos qualquer trabalho em dados informados para os exercícios anteriores, nem em relação a projeções futuras e metas.

conclusão 
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a 
acreditar que as informações de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2012-2013 da C&A Modas Ltda., 
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2013, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, 

de acordo com as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI-G3.1).

São Paulo, 22 de maio de 2014

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Manuel Luiz da Silva Araújo 

Contador CRC 1RJ039600/O-7 “S” SP

sumáRiosobRe o RelatóRio
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4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter 
econômico, ambiental e social, que a organização subscreve ou endossa.
Inclua a data de adoção e países/unidades operacionais que são aplicados e 
a gama de stakeholders envolvidos no desenvolvimento e governança dessas 
iniciativas (multistakeholders, por exemplo). Faça uma diferenciação entre 
iniciativas não obrigatórias e voluntárias que a organização tenha obrigatoria-
mente de cumprir.

Pleno 43

4.13

Participação significativa em associações (como federações de indústrias) e/ou 
organismos nacionais/internacionais de defesa em que a organização: possui assento 
em grupos responsáveis pela governança corporativa; integra projetos ou comitês; 
contribui com recursos de monta além da taxa básica como organização associada.

Pleno 43

4.14
Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. (exemplos: 
comunidades, sociedade civil, clientes, acionistas e provedores de capital,  
fornecedores, empregados, outros trabalhadores e seus sindicatos).

Pleno 8

4.15
Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar.  
Inclui processo da organização para a definição de seus stakeholders e para 
determinação dos grupos com os quais se engajar ou não.

Pleno 8 e 20

4.16

Abordagens para o engajamentodos stakeholders, incluindo a freqüência  
de engajamento por tipo e por grupos de stakeholders.
Podem ser incluídos levantamentos, grupos de discussão, comitês comunitários, 
comitês de assessoria corporativa, comunicações por escrito, estruturas gerenci-
ais e sindicais etc. A organização deve indicar se qualquer parte do engajamento 
foi realizada especificamente para o processo de preparação do relatório.

Pleno 14, 20, 21, 44, 76 e 78

4.17
Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do engajamento 
dos stakeholders e que medidas a organização tem adotado para tratá-los.

Pleno 19, 20, 23, 35 e 59

EC5
Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local 
em unidades operacionais importantes.

Pleno 38 e 39

EC7
Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência 
recrutados na comunidade local em unidades operacionais importantes.

Pleno 36

EN1 Materiais usados por peso ou volume. Pleno 66

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. Pleno 67

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte de energia primária. Pleno 62 e 63

EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. Pleno 62

EN8 Total de retirada de água por fonte Pleno

61 e 82/ O número referente ao aproveitamen-
to de água de chuva publicado no relatório an-
terior foi estimado. Em 2012 e 2013, estimou-se 
um aproveitamento de cerca de 100 m³ para 
cada ano. O cálculo foi feito com base no con-
trole da quantidade de vezes em que as duas 
caixas (num total de 4 mil litros) ficavam cheias 
e esvaziavam após serem usadas na descarga 
dos banheiros. Em 2014, será instalado um 
hidrômetro com leitura remota para apurar  
o real uso de água de chuva.

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito estufa, por peso. Pleno

62 e 82 / Nos anos anteriores, ainda havia 
emissões relativas ao escopo 1, pois parte das 
operações logísticas era realizada com uma 
frota própria. A partir de 2012, como essas  
operações foram  completamente terceiriza-
das, as emissões se tornaram nulas. 

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases causadores do efeito estufa, por peso. Pleno

62 e 82 / As emissões de escopo 3 relativas 
ao ano de 2011 foram superestimadas em 
função de um inconsistência na coleta do 
dado para cálculo. Durante a compilação de 
dados do inventário 2012/2013, identificamos 
o equívoco, mas não foi possível recuperar a 
informação correta para ajustes.

indicador status página / Justificativa

3.11
Mudanças significativas em comparação dos anos anteriores no que se refere  
a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório.

Pleno
80 / Foram incluídos o novo Centro de Dis-
tribuição e as novas lojas inauguradas  
no período coberto pelo relatório.

3.12

Tabela que identifica a localização das informações no relatório – números das 
páginas ou links para páginas na internet em que se pode encontrar os seguintes 
itens: Estratégia e Análise, Perfil Organizacional, Parâmetros para o Relatório, 
Governança, Compromissos e Engajamento, Processos de Gestão por Categoria, 
Indicadores Essenciais de Desempenho, quaisquer indicadores adicionais da GRI 
que forem incluídos, quaisquer indicadores de Suplementos Setoriais da GRI 
incluídos no relatório.

Pleno 80

3.13 Política e prática atual relativa a busca de verificação externa para o relatório. Pleno 78

4.1
Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão 
de governança responsável por tarefas específicas, tais como estabelecimento  
de estratégia ou supervisão da organização.

Pleno 9 e 10

4.2
Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor 
executivo (e se for o caso, suas funções dentro da administração da organização e as 
razões para tal composição).

Pleno 9 e 10

4.3
Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração do núme-
ro de membros independentes ou não-executivos do mais alto órgão de governança.

Pleno
81 / Não há membros  independentes ou não 
executivos no mais alto órgão de governança.

4.4

Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deem 
orientações ao mais alto órgão de governança, incluindo referência a processos 
relativos a: uso de deliberações de acionistas ou outros mecanismos que per-
mitam aos acionistas minoritários expressar opiniões a alta direção; informações 
e consulta aos empregados sobre as relações de trabalho com órgãos de repre-
sentação formal, como comissões de trabalhadores, em nível organizacional  
e representação de empregados no mais alto órgão de governança.
Identifique temas relacionados a desempenho econômico, ambiental e social le-
vantados por meio desses mecanismos durante o período coberto pelo relatório.

Pleno 24

4.5
Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, 
diretoria executiva e demais executivos (incluindo acordo recisórios) e o  
desempenho da organização (incluindo desempenho social e ambiental).

Pleno

81 / Nossa estratégia de remuneração fixa e 
variável para os membros do mais alto órgão 
de governança e demais executivos está 
alinhada aos objetivos e metas corporativas 
e das áreas de atuação. O pagamento de 
bônus está associado às metas financeiras  
e corporativas, que englobam temas relacio-
nados a valorização dos associados, melhori-
as de processos e sistemas, foco nos clientes 
e, futuramente, também sustentabilidade.

4.6
Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que confli-
tos de interesse sejam evitados.

Pleno 21

4.7
Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros 
do mais alto órgão de governança para definir a estratégia da organização, para 
questões relacionadas a temas econômicos, sociais e ambientais.

Pleno 9

4.8
Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos rele-
vantes para o desempenho econômico, ambiental e social, assim como o estágio 
de sua implementação.

Pleno 21 e 35

4.9

Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a identificação 
e gestão por parte da organização do desempenho econômico, ambiental e social, 
incluindo riscos e oportunidades relevantes, assim como a adesão ou conformidade 
com as normas internacionais, códigos de conduta e princípios. Inclua a frequência 
com que o mais alto órgão de governaça avalia o desempenho de sustentabilidade.

Pleno 10 e 11

4.10
Processos para a autoavaliação do desempenho do mais alto órgão de governança, 
especialmente com respeito ao desempenho econômico, ambiental e social.

Pleno 11

4.11
Explicação de se e como a organização aplica o princípio de precaução. Artigo 15 
dos Princípios do Rio.

Pleno 11

sumáRioíndice Remissivo



8584

indicador status página / Justificativa

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. Pleno 24, 26 e 27

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região. Parcial 24, 30 e 33

LA3
Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos 
a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados pelas 
principais operações.

Pleno

84 / Todos os benefícios (assistência médica, 
assistência odontológica, vale-transporte, seguro 
de vida em grupo, vale-refeição, vale-alimen- 
tação, auxílio por filho especial, auxílio, creche, 
auxílio funeral, cobertura para incapacidade/
invalidez, licença-maternidade, licença-pa-
ternidade, remuneração variável, convênio 
com academias, fundo de aposentadoria e 
plano de aquisição de ações) são igualmente 
concedidos a todos os associados CLT. Exceção 
apenas para o seguro de vida, concedido para 
os cargos previstos em lei ou de acordo com a 
convenção coletiva. Os funcionários temporários 
contratados por meio de agências de trabalho 
para os eventos anuais nas lojas (Natal e Dia das 
Mães, entre outros) não recebem os benefícios 
oferecidos pela C&A.

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. Pleno 84 / 100% dos empregados.

LA5
Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças  
operacionais, incluindo se esse  procedimento está especificado em acordos  
de negociação coletiva.

Pleno

84 / Não existe planejamento prévio da
transferência de atividades de uma loja
para outra. Em 2012 e 2013, não houve 
nenhuma ocorrência.

LA6
Percentual de empregados representados em comitês formais de segurança  
e saúde, compostos por gestores e trabalhadores, que ajudam no monitoramento 
e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional.

Pleno
84 / 100% dos empregados são representados 
por comitês formais de segurança e saúde.

LA7
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relaciona-
dos ao trabalho, por região.

Parcial 36

LA8
Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle  
de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares  
ou membros da comunidade com relação a doenças graves.

Pleno

84 / Em caso de doenças graves em asso-
ciados e seus familiares, a empresa define a 
melhor estratégia para realizar a abordagem. 
Não há politica para tratativas diferenciadas. 
Os casos são avaliados pontualmente pelo 
gestor em conjunto com o RH.

LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos. Parcial

84 / Os acordos sindicais levam em conside- 
ração as orientações e diretrizes dos órgãos 
governamentais relacionados com saúde e 
segurança no ambiente e local de trabalho 
de todos os empregados da organização.

LA10
Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas  
por categoria funcional.

Parcial 31

LA11
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam  
a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira.

Pleno 39

LA12
Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho  
e de desenvolvimento de carreira.

Parcial 32

LA13
Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discrimi-
nação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias 
e outros indicadores de diversidade.

Parcial
10, 26, 27, 28, 29. Consulte informações adicio-
nais sobre grupos minoritários na versão online 
deste relatório.

LA15 Taxa de retorno ao trabalho e retenção de mulheres após o período gestacional. Pleno 29 e 30

PR1
Fases do ciclo de produtos e serviços em que os impactos na saúde e segurança 
são avaliados visando melhoria, e o percentual de produtos e serviços sujeitos  
a esses procedimentos.

Pleno 55

indicador status página / Justificativa

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões causadoras do efeito estufa e as reduções obtidas. Parcial 62 e 68

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. Pleno 64 e 65

EN26
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços  
e a extensão da redução desses impactos.

Pleno
53, 59, 67 e 83 / Trabalharemos com nossos 
fornecedores para ajudá-los a cumprir as 
obrigações, visando a proteção ambiental.

EN27
Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total  
de produtos vendidos, por categoria de produto.

Parcial

69 e 83 / Na versão em português do último 
relatório, o número de baterias foi trocado 
com o número de pilhas (a versão em inglês 
possui os dados corretos). Os números 
corretos estão publicados neste relatório,  
na página 69.

EN28
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetári-
as resultantes da não conformidade com leis e regulamentos ambientais.

Pleno
83 / Não foram recebidas multas 
relacionadas a não conformidade  
com leis e regulamentos ambientais.

EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo. Pleno 44

HR2
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submeti-
dos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas tomadas.

Pleno 42, 43 e 47

HR3
Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos 
relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações, incluindo 
o percentual de empregados que recebeu treinamento.

Pleno
83 / Não houve treinamentos referentes a 
direitos humanos na organização.

HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. Pleno 21

HR5
Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação  
e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas 
tomadas para apoiar esse direito.

Pleno

83 / Não possuímos operações identificadas 
em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva pode estar 
correndo risco significativo. A C&A está instalada 
em grandes centros com estrutura sindical já 
estabelecida.Portanto, seguimos na íntegra a 
previsãodas convenções coletivas existentes.  
Na ocasião de renovação dos documentos,
participamos das reuniões com os sindicatos  
patronais. Caso as inaugurações de lojas ocor-
ram em cidades onde ainda não estávamos pre-
sentes, cabe ao gerente regional ou um gerente 
por ele designado o contato com os sindicatos 
locais, para aproximação. Quando solicitado 
pelos sindicatos, disponibilizamos local para 
entrega de informativos aos associados.

HR6
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil.

Pleno

44, 46 e 83 / Caso haja alguma ocorrência 
de trabalho de menores de 16 anos em nossa 
cadeia, o fornecedor tem o prazo de uma 
semana para apresentar uma solução definiti-
va para a questão, comprovando: carta do em-
pregador e do pai ou responsável declarando 
afastamento do menor; pagamento de todos 
os direitos trabalhistas devidos (retroativo 
a todo o período trabalhado); comprovante 
de matrícula na escola. Nos demais casos, 
quando houver menores de 16 e 17 anos 
trabalhando em desacordo com o que exige 
a legislação trabalhista, o fornecedor tem 30 
dias para enviar documentação comprovando 
a regularização da situação.

HR7
Operações identificadas com risco significativo de ocorrência de trabalho  
forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir  
para sua erradicação.

Pleno 42 e 43

HR11
Número de queixas relativas aos direitos humanos abordadas e resolvidas  
por meio de queixa formal (canais e mecanismos de reclamação).

Parcial 21
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AF5
Estratégia e âmbito de esforços para fortalecer a capacidade de gestão, de trabalhadores 
e outras partes na melhoria do desempenho nas questões sociais e ambientais.

Pleno 46

AF6 Políticas para seleção de fornecedores, gestão e rescisão. Pleno 50 e 51

AF7 Quantidade e local dos postos de trabalho cobertos pelo Código de Conduta. Parcial 45

AF8 Número de auditorias realizadas e porcentagem dos locais de trabalho auditados. Pleno
46 / As múltiplas auditorias são contadas 
individualmente, ou seja, se visitamos um lugar 
três vezes, contabilizamos três visitas.

AF9
Casos de não cumprimento dos requisitos legais ou acordo coletivos de trabalho 
sobre salários.

Pleno
Público interno: não houve casos de não 
conformidade. Fornecedores: respondido 
no AF14.

AF10 Casos de não cumprimento com as normas relacionadas a horas-extras. Pleno

Público interno: em 2012, ocorreram sete au-
tuações (em sete unidades da C&A) relativas 
a horas extras excessivas; em 2013, foram oito 
ocorrências. Essas fiscalizações são realizadas 
pela Delegacia Regional do Trabalho. Fornece-
dores: respondido no AF14, na página 48.

AF11
Casos de não conformidade com as normas sobre a gravidez e direitos  
de maternidade.**

Pleno
Público interno: não houve casos de não confor-
midade. Fornecedores: respondido no AF14.

AF12 Casos de uso de trabalho infantil. Pleno
Público interno: não houve casos de não confor-
midade. Fornecedores: respondido no AF14.

AF13 Incidentes de descumprimento de normas em relação a discriminação por gênero. Pleno
Público interno: o sistema de avaliação de casos 
de discriminação não possui esta classificação.

AF14 Casos de não cumprimento do Código de Conduta. Pleno 48

AF15 Análise dos dados referentes às auditorias. Pleno 46

AF16 Práticas de remediação para ações de não cumprimento de normas. Pleno 50

AF17
Ações para identificar e mitigar práticas comerciais que afetem a conformidade 
de códigos.

Pleno 51

AF18
Programas para substituir adesivos compostos por materiais orgânicos  
por adesivos a base de água.

Pleno 57

AF19
Práticas de busca de alternativas seguras para utilização de substâncias de lista 
restrita, incluindo descrição do sistema de gerenciamento.

Pleno 57

AF20 Lista de materiais preferenciais com menor impacto ambiental utilizados em vestuário. Pleno 55

AF21
Quantidade de energia consumida e percentual de energia proveniente  
de fontes renováveis.

Pleno 63

AF22 Práticas e políticas relacionadas a funcionários sem contrato permanente. Pleno

Contratamos temporários nos principais 
eventos do ano: Dia das Mães, São João, 
Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das 
Crianças e Natal. Nessas ocasiões, determi-
namos a data de início e de finalização das 
atividades desses funcionários. Também 
selecionamos temporários, por um período 
máximo de três meses, para a substituição 
de associados afastados por doença ou 
acidente de trabalho. Para casos de licença- 
-maternidade, o período de substituição é 
maior e obedece ao periodo de afastamento 
do associado regular.

AF23 Políticas relacionadas ao uso do trabalho em casa (home working). Pleno

Não há política formal em relação a este tipo 
de trabalho. Para cumprir as exigências do 
acordo com a ABVTEX, orientamos nossos 
fornecedores e criamos um plano de ação 
para que ele possam fazer as adequações 
necessárias, que preveem o trabalho apenas 
dentro de suas dependências, em condições 
de saúde e segurança adequadas. 

indicador status página / Justificativa

PR2
Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança 
durante o ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado.

Pleno

85 / O  compromisso  de  satisfazer   
o  cliente  pressupõe  a  responsabilidade  
pelo  produto  que  vendemos.  Por  essa  
razão,  estabelecemos procedimentos  
criteriosos  de  avaliação da qualidade de 
nossas roupas, sapatos e acessórios. Em 
2012, tivemos 1 caso de não conformidade 
com segurança mecânica; em 2013, foram 
14 casos. Do total analisado, esses casos 
correspondem a 0,003% em 2012, e 0,038% 
em 2013. Todos eles foram identificados por 
meio de procedimentos internos.

PR3
Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos  
de rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências.

Pleno 56

PR4
Número total de casos de não conformidades com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados a informações e rotulagem de produtos e serviços, 
discriminados por tipo de resultado.

Pleno 55

PR5
Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas 
que medem essa satisfação.

Parcial 85

PR6
Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comu-
nicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

Pleno 75

PR7
Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos vol-
untários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção 
e patrocínio, discriminados por tipo de resultado.

Pleno

85 / Todos os requisitos legais em relação às 
propagandas e comunicações da C&A Brasil 
são levados em conta antes da elaboração da 
peça. Não recebemos qualquer penalidade ou 
advertência no período do relato.  

PR8
Número total de reclamações comprovadas relativas a violação de privacidade  
e perda de dados de clientes.

Pleno

85 / A C&A e a Bradescard possuem políticas 
rígidas que asseguram o direito à privacidade do 
cliente e não possui registros de reclamações. 
O cadastramento dos clientes é de responsa-
bilidade da C&A e a gestão desses dados é 
de responsabilidade da Bradescard, parceiro 
comercial pertencente ao Banco Bradesco que 
administra o cartão C&A, e estão protegidos de 
acordo com a regulamentação do Banco Central.

PR9
Valor monetário de multas (significativas) por não conformidade com leis e regu-
lamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

Pleno

85 / Em 2012, tivemos 18 casos de não conform-
idade, que acarretaram multas no valor de 
R$ 78,5 mil. Em 2013, foram 13 ocorrências  
de não conformidade, que corresponderam  
a multas de R$ 50,9 mil. As multas correspon-
deram à não conformidade com regulamentos 
e códigos voluntários em rotulagem de produtos 
e serviços.

SO1
Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os 
impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída.

Pleno 71

SO6
Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos, 
poíticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país.

Pleno
85 / A C&A não colabora financeiramente com 
nenhum político, partido político e instituições 
relacionadas a partidos políticos.

SO7
Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste  
e monópolio e seus resultados.

Pleno
85 / Não houve nenhuma ação judicial ou extra-
judicial que tenha por objeto este indicador.

AF1 Código de Conduta – conteúdo e abrangência. Pleno 42, 44, 45 e 51

AF2
Pessoas e partes envolvidas na função de verificação no cumprimento  
do Código de Conduta.

Pleno 46 e 47

AF3 Processo de Auditoria. Parcial 48

AF4 Políticas e procedimentos para receber, investigar e responder  as queixas e reclamações. Pleno 21
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AF24
Políticas para o uso e seleção de agências de emprego, incluindo aderência  
a Convenções ILO relevantes.

Pleno

A área de Recrutamento e Seleção contrata 
parceiros para atividades como seleção de 
candidatos, consultorias especializadas em 
mapeamento de mercado e entrevistas por 
competências para envio de candidatos  
finalistas para cada determinadas posições.

AF25
Políticas e práticas relacionadas as deduções dos salários que não são obrigatóri-
as por lei.

Pleno 38

AF26
Políticas relacionados aos horários de trabalho, incluíndo a definição de horas extras,  
e ações para previnir horas extras forçadas.

Pleno

A jornada de trabalho mínima para nossos 
associados é de quatro horas diárias. Não é 
permitido fazer duas jornadas de trabalho no 
mesmo dia, sendo que o intervalo entre uma 
jornada e outra deve ser de, no mínimo, 11 
horas. Também praticamos, nas localidades 
onde a Convenção Coletiva permite, o banco 
de horas, no qual o excesso de jornada 
pode ser compensado com saída mais cedo 
ou mesmo um dia inteiro de folga, sendo 
que as horas não compensadas dentro do 
período previsto na convenção coletiva são 
pagas como horas extras. O cumprimento 
da legislação relacionada às horas extras é 
monitorado por meio de sistema de ponto 
eletrônico.

AF27
Políticas e ações para proteger a gravidez e os direitos de maternidade  
das mulheres trabalhadoras. 

Pleno

51 / Possuímos o selo Empresa Amiga da 
Criança desde 1998. Nossas associadas 
usufruem da licença-maternidade de 120 
dias, prazo que pode ser estendido com o 
gozo de férias de 30 dias. Entregamos às 
associadas gestantes e aos associados com 
esposas gestantes  
um guia de orientação sobre os cuidados  
na gravidez, pré-natal, o parto, amamentação  
e os primeiros cuidados com o bebê.

AF29

Percentual de locais de trabalho onde há um ou mais sindicatos  
independentes, discriminados por:
- Locais de trabalho com acordo coletivo
- Locais de trabalho sem um acordo coletivo
Também fornece informações por país.

Pleno

100% dos nossos locais de trabalho possuem 
acordos de negociação coletiva. A cada 
inauguração de loja, o representante local, 
juntamente com o representante de Recursos 
Humanos, identifica o sindicato local que 
representará os associados de loja.

AF30
Percentual de locais de trabalho onde, na ausência de um sindicato, existem comitês  
de worker-management, discriminado por país.

Pleno
Todos os nossos locais de trabalho são cobertos 
por um sindicato.

AF31
Iniciativas e programas para identificar, reduzir e prevenir a ocorrência de lesões 
músculo-esqueléticas.

Pleno 36 e 37

AF32
Ações para combater a discriminação de gênero e proporcionar oportunidades  
para o avanço de mulheres trabalhadoras.

Pleno 24

AF33 Prioridades de estratégias de investimento na comunidade. Pleno 71

AF34 Volume investido em comunidades de trabalhadores, discriminado por localidade. Pleno 72
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