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prazer em conhecer
A C&A é feita de pessoas, por meio de pessoas, 
para servir e atender pessoas. A gestão dos 
relacionamentos dos associados, clientes e 
fornecedores entre si e com a sociedade faz parte 
da nossa trajetória desde a nossa fundação até 
os dias de hoje. Para nós, a sustentabilidade 
significa manter o equilíbrio dos relacionamentos, 
para que as próximas gerações possam dar 
continuidade a essa jornada.

Em 2009, começamos a integrar os temas 
de sustentabilidade à nossa estratégia e ao 
dia a dia de nossos negócios de forma mais 
estruturada. Como resultado, publicamos 
este primeiro relatório de sustentabilidade, 
com base nas diretrizes da Global Reporting 
Initiative (GRI). Com ele, queremos 
compartilhar nossas iniciativas, diagnosticar 
nosso estágio na evolução da gestão da 
sustentabilidade e estabelecer metas e planos 
de ação para os próximos anos.

Convidamos nossos clientes, associados e 
fornecedores para participar deste projeto, por 
meio de depoimentos que retratam nossas 
iniciativas sob a perspectiva das pessoas. 

Boa leitura!
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Vivemos um momento importante na trajetória da C&A 
no Brasil. Iniciamos um novo ciclo de planejamento es-
tratégico, que coloca nossos clientes no centro de tudo 
o que fazemos. De fato, iniciativas de transformação do 
nosso negócio já vinham sendo conduzidas ao longo dos 
últimos anos, mas elegemos 2009 como ponto de partida 
para estruturar novas ações. 

Estamos reforçando nossa vocação de oferecer o que 
há de mais atual nas principais vitrines do mundo, com 
produtos de qualidade e a preços acessíveis. Para isso, 
ampliamos os canais para ouvir sugestões de melhoria e 
mensagens de apoio dos nossos clientes. A criação da 
loja-laboratório e a formação do Conselho Fashion são 
exemplos de como estamos concentrando esforços para 
integrá-los cada vez mais na criação e no desenvolvimen-
to de produtos.

Para melhorar o atendimento nas lojas, estamos atuali-
zando e criando novos treinamentos internos para nossos 
associados em todo o Brasil, além de inaugurarmos lojas 
mais modernas e confortáveis. A segurança dos clientes 
também faz parte da nossa estratégia e, por isso, defini-

mos critérios rigorosos para as roupas infantis em rela-
ção à segurança química, a partir de 2010.

O foco no cliente estende-se ainda a outras etapas da 
nossa cadeia de valor. Buscando aproveitar ao máximo o 
aprendizado dos programas que foram implantados ini-
cialmente na C&A Europa, estruturamos aqui no Brasil 
a SOCAM, empresa de auditoria, que fiscaliza e monito-
ra nossos fornecedores e subcontratados. Assim, nosso 
consumidor pode ter a tranquilidade de adquirir produ-
tos que são fabricados por fornecedores que respeitam 
os direitos de seus funcionários e que também zelam 
por sua saúde e segurança.

Na questão ambiental, inauguramos nossa primeira 
 loja-verde no Brasil, a segunda da C&A em todo o mun-
do. Ela simboliza nosso compromisso de buscar conti-
nuamente novas alternativas no consumo de recursos 
naturais, como água e energia, e reduzir as emissões de 
CO

2. A iniciativa  representa também a oportunidade de 
replicar o conceito para outras lojas e estabelecer um 
novo canal de engajamento com os clientes, levando in-
formação e educação para a sustentabilidade. 

“A elaboração deste primeiro relatório é um importante instrumento de 
conscientização e mobilização de todas as áreas da empresa, auxiliando 
a identificar os assuntos relevantes e a desenvolver planos de ação”.

Caro leitor
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Por fim, as iniciativas do Instituto C&A, que em 2009 
completou 18 anos, demonstram nosso compromisso 
com o desenvolvimento das comunidades onde estamos 
presentes, ajudando a promover a educação de qualida-
de para crianças e adolescentes.

principais realizações em 2009

3 Loja-laboratório para pesquisa com clientes

3 Workshop com fornecedores

3 Pesquisa de engajamento e clima com associados

3 Inauguração da 1ª Loja C&A ECO

3 Início dos testes do Programa de Segurança Química

3  Estruturação da sustentabilidade com a criação da área

3 18 anos de Instituto C&A

o primeiro relatório

A moda é um fenômeno social e cultural que expressa os 
valores da sociedade – seus usos, hábitos e costumes em 
determinado momento. Queremos atender ao desejo das 
pessoas por moda e, ao mesmo tempo, responder aos 
desafios de nosso tempo. Como a maior rede de varejo 
desse setor, com mais de 1 milhão de clientes visitando 
nossas lojas todos os dias, assumimos o papel de dis-
seminadores de novos hábitos de consumo e influencia-
dores na adoção de práticas sustentáveis por parte de 
nossos fornecedores. 

Nosso objetivo, portanto, é transformar esses ideais em 
ações concretas e medirmos continuamente os resulta-
dos de nossas ações. Trabalharemos para criar esse pai-

nel de controle que nos orientará sobre os caminhos a 
seguir. Estamos definindo nossas metas corporativas, 
mas já identificamos algumas questões essenciais que 
serão tratadas nos próximos dois anos:

• Capacitar e mobilizar os associados para a agenda 
estratégica de sustentabilidade, com foco em atendi-
mento ao cliente;

• Integrar os conceitos da loja-verde ao dia a dia das 
nossas operações e processos;

• Aliar-se a outros varejistas para influenciar e engajar 
a cadeia de valor.

A elaboração deste primeiro relatório é um importante 
instrumento de gestão, conscientização e mobilização 
de todas as áreas da empresa, auxiliando a identificar 
os assuntos relevantes e a desenvolver planos de ação. 
Agradecemos a todos os clientes, associados, fornece-
dores e parceiros que contribuíram em sua elaboração. 
Nossa geração de valor no longo prazo dependerá es-
sencialmente da participação das pessoas que fazem 
parte do nosso dia a dia, por meio de uma cultura de en-
gajamento, diálogo e autonomia com responsabilidade. 

Reforço nosso convite a todos que queiram participar 
da construção desta trajetória. Estamos abertos para 
receber suas contribuições, sugestões e opiniões pelo 
e-mail sustentabilidade@cea.com.br.

Cordialmente,

Edward
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Valores & Compromissos



Cultivamos relacionamentos de longo prazo com clientes, 
associados, fornecedores e comunidades onde estamos presentes.

O começo de tudo

A C&A foi fundada na cidade de Sneek, na Holanda, 
em 1841, pelos irmãos Clemens e August. As iniciais de 
seus nomes deram origem à nossa marca, que já nas-
ceu com o objetivo de democratizar a moda, oferecen-
do produtos de qualidade a preços acessíveis. Somos 
pioneiros na produção de roupas prontas para usar, em 
diferentes tamanhos. O sucesso obtido com essa inova-
ção estimulou o início de nossa expansão internacional, 
em 1911, com a inauguração de uma loja na Alemanha 
e, 11 anos depois, na Inglaterra. 

Atualmente, estamos entre as principais cadeias de va-
rejo de moda no mundo, com mais de 1,4 mil unidades, 
em 19 países da Europa, da América Latina e da Ásia. 
Integramos a Cofra Holding AG, com sede na Suíça, que 
atua nos setores de varejo, bens imobiliários e serviços 
financeiros, além de contar com parcerias em mercados 
inovadores e de energias renováveis.

Versão brasileira

No Brasil, a primeira loja da C&A foi inaugurada em 
1976, no shopping Ibirapuera, em São Paulo. Hoje, so-
mos a maior rede de varejo de moda do País, com 178 
lojas, em mais de 60 cidades, e 17 mil funcionários (cha-
mados internamente de associados). Contamos também 
com um centro de distribuição no Rio de Janeiro e outro 
em Tamboré, na Grande São Paulo. Nosso centro admi-
nistrativo, o Escritório Central, está sediado na cidade de 
Barueri, também em São Paulo. 

Somos uma empresa centenária, que administra os ne-
gócios para a satisfação contínua dos clientes e suas 
futuras gerações. Por isso, nossas estratégias incluem 
práticas sustentáveis e relacionamentos de longo prazo 
com clientes, associados, fornecedores e comunidades 
onde estamos presentes. 
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Existimos para oferecer artigos e serviços 
orientados para a moda com excelente relação 
custo-benefício, sempre atuando com ética 
e buscando superar as expectativas dos 
clientes, associados e acionistas

procuramos oferecer o que há de mais atual em moda. 
Nossa equipe de desenvolvimento de produtos – formada por 
coordenadores de moda, modelistas, designers, assistentes de 
produto e compradores – traz das passarelas internacionais as 
últimas tendências em cores, formas e texturas e as traduz para o 
clima e o gosto do brasileiro. Nossas marcas oferecem opções de 
roupas, calçados e acessórios para toda a família, atendendo aos 
diferentes estilos com qualidade e a preços acessíveis.  

DEsFILE DE mARCAs

Clemens August
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Tendências, não grifes

Nossas operações no Brasil envolvem a comercialização 
de roupas, calçados, acessórios e eletrônicos. Oferece-
mos também produtos e serviços financeiros por meio do 
Cartão C&A, administrado pelo Banco ibi.  

Em 2009, fizemos um profundo trabalho de planejamen-
to estratégico, que propôs uma agenda de transformação 
para a C&A nos próximos cinco anos. Viveremos daqui 
para a frente um processo de reafirmação dos princípios 
e valores que nortearam nossa trajetória ao longo de mais 
de 160 anos.

Fortalecemos a valorização de nossos clientes como a ra-
zão de ser dos nossos negócios. Para isso, aprimoramos 
a oferta das tendências de moda, com a inauguração 
de novas lojas, que proporcionam mais conforto e me-
lhor disposição dos produtos. Participamos ainda da SP 
Fashion Week e do Fashion Rio, lançamos coleções as-
sinadas por estilistas renomados (C&A Collection) e cria-
mos uma campanha de comunicação com celebridades 
e top models internacionais. Com isso, reforçamos nossa 
vocação de oferecer o fast fashion, ou seja, o que há de 
mais atual nas principais vitrines do mundo, por preços 
que cabem no bolso de nossos clientes.  

Também faz parte da nossa estratégia dar continuidade 
à expansão do número de lojas. Após inaugurar 54 uni-
dades nos últimos três anos, abrimos 12 novas lojas em 
2009, em diferentes cidades do Brasil. 
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A venda da loja também se faz pela nossa sensibilidade 
de cativar o cliente pela vitrine. A gente sempre estuda as 
tendências e, assim, também consegue dar mais dicas de moda, 
quase como uma consultoria. É um atendimento personalizado 
João Franklin de Oliveira, é o associado responsável pelo visual merchandising 
na unidade do Shopping Center Norte, em São Paulo. Orgulhoso do trabalho, 
pretende fazer carreira na área. Na C&A desde abril de 2008, João conta: “Aqui 
não existe ‘não sei’. A gente aprende a fazer tudo, passa por todos os setores da 
loja e, por isso, não cai na rotina. Isso é o que acho mais gratificante, porque não 
é ruim vir trabalhar”. 

tudo o que é tendência, em sintonia com 
a moda das passarelas do mundo, sempre 
esteve na C&A.

A vitrine é o coração e a alma da loja. 
Representa o que ela tem de melhor e 
mais atual para oferecer. É através da 
vitrine que uma loja faz seu manifesto de 
moda, que ela mostra quem é e o porquê 
de ser única e inigualável.

Quem nunca se pegou viajando em frente 
de uma bela vitrine? Vitrine é como um 
canto de sereia: fascinante, hipnótico, 
irresistível. A vitrine é a janela da moda. 

O que é estar na vitrine? estar na vitrine 
é estar em destaque, em evidência, é o 
assunto do momento, é o que todo mundo 
está falando. estar na vitrine é exibir o 
que as revistas vão comentar, o que os 
flashes vão consagrar. estar na vitrine é 
estar na moda.

tá na vitrine, tá na C&A.

manifesto Vitrine
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Eu gosto de trabalhar aqui. Sabe quando você vem trabalhar 
e não reclama? Nossos superiores são ótimos, e o pessoal é 
muito unido, parece uma escola

Carla mireli santos da Conceição Brito (à esquerda), associada desde junho de 2009. 
Com a experiência que está adquirindo e tudo o que já aprendeu, Carla sente que 
evoluiu bastante desde que entrou na empresa. “As pessoas que me conhecem 
também me falam isso. Meu comportamento mudou, estou mais madura e até 
melhorei o jeito de me arrumar, porque aprendi um pouco sobre moda”, frisa.

Percebo que os associados estão sendo bem treinados e 
direcionados para resolver o que o cliente pede
Cliente desde 1984, marly Pivotto de Araújo (à direita) testemunhou grande parte da 
trajetória da C&A no Brasil. Em função do trabalho, sempre viajou por todo o País e 
frequentou lojas em diferentes estados. Ela diz gostar do autoatendimento, que a deixa à 
vontade para comprar, ao mesmo tempo em que pode contar com a eficiência e a dinâmica 
do atendimento. “Já fiz várias trocas de peças e nunca tive problema. Se peço algo para a 
pessoa errada, ela logo me encaminha para outra”, relata, satisfeita. Para ela, a variedade 
de produtos também é um atrativo. Quando quer algo novo, a C&A é o primeiro lugar em 
que procura. “A loja acompanha a evolução das coisas, da economia, da moda. É o lugar 
onde encontro tudo de que preciso, para todas as situações, porque tem as últimas 
tendências sem deixar de ter as peças tradicionais”, afirma. 
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res. A importância econômica do setor têxtil é contrasta-
da pela existência de problemas relacionados a questões 
sociais, trabalhistas e de direitos humanos. Encaramos 
esses desafios como uma oportunidade para motivar 
melhorias na indústria, fiscalizando e, principalmente, 
orientando as fábricas sobre condutas legais e boas práti-
cas, com visitas diárias aos fornecedores e suas oficinas. 
Uma equipe especializada realiza cerca de 2 mil vistorias 
por ano em mais de 400 fornecedores de nossa cadeia 
produtiva, além das, aproximadamente, 2 mil oficinas de 
costura subcontratadas por eles.

A necessidade de reduzir os impactos ambientais de nos-
sas operações e produtos também faz parte de nossos 
objetivos estratégicos. Diminuir o consumo de água e 
energia nas lojas e estudar a viabilidade de um programa 
que amplie a presença de produtos sustentáveis nas co-
leções estão entre os desafios de agora em diante. Muito, 
no entanto, já foi alcançado e faz parte do nosso dia a dia. 
Veja a seguir.

Essa moda pega

A moda é um dos motores da economia mundial, atrás 
apenas da indústria de alimentos. O Brasil é o sexto 
maior produtor têxtil do mundo, empregando 1,65 mi-
lhão de pessoas, de acordo com dados de 2009 da As-
sociação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 
(Abit). Isso faz do setor um poderoso veículo para re-
pensar atitudes e estimular novos comportamentos de 
produção e consumo. Como empresa de varejo, com 
lojas em diversas cidades do País, contato direto com 
o consumidor e poder de influência em toda a cadeia 
produtiva, reconhecemos e assumimos nosso potencial 
para liderar essas mudanças. 

Esse novo olhar sobre nosso papel e nossa responsabi-
lidade na cadeia produtiva é resultado de um processo 
que começou em 2006, com a estruturação no País da 
SOCAM (Organização de Serviço para Gestão de Audito-
rias de Conformidade), uma empresa independente de 
auditoria dedicada a garantir que o código de conduta da 
empresa seja plenamente seguido por nossos fornecedo-

A mARCA Do VAREjo DE moDA

Em 2009, fomos eleitos mais uma vez a empresa de 
varejo de moda mais admirada do país, de acordo 
com a revista CartaCapital. Há quatro anos, de 
acordo com o prêmio Top of Mind, promovido pelo 
jornal Folha de S.Paulo, somos a primeira rede 
na lembrança do consumidor brasileiro quando o 
assunto é varejo têxtil. Fomos eleitos também a 
empresa que mais respeita o consumidor em nosso 
setor, pela revista Consumidor Moderno. 
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Todos os nossos fornecedores são 
visitados regularmente para que não 

haja exploração de mão de obra infantil, 
de imigrantes ilegais ou más condições de 

saúde e segurança dos trabalhadores 
das oficinas de costura. 

 
Nossos caminhões utilizam o 

biodiesel, a mistura do óleo mineral 
tradicional com óleo vegetal, que não exige 
a troca de motores, mantém o desempenho 

do veículo e reduz a emissão  
de substâncias que poluem o  

meio ambiente.

 
Nosso compromisso é oferecer o 

melhor da moda com qualidade. Por 
isso, as roupas, os sapatos e os acessórios 

da C&A passam por rigorosos testes de 
qualidade, desde a fase inicial de 

criação dos produtos.

 

A fumaça dos escapamentos de 
todos os caminhões que transportam 

mercadorias da C&A é avaliada 
regularmente. Aqueles que passam no teste 

recebem um selo verde, válido por três 
meses, até que a inspeção se repita. 

Ajudamos a combater 
a exploração sexual de crianças 

e adolescentes nas estradas, 
conscientizando e mobilizando nossos 

caminhoneiros e as transportadoras 
que trabalham para nós. 

 
Aparelhos de celulares antigos, 

pilhas e baterias são bem-vindos em 
nossas lojas. Lançamos, na C&A Eco, 

um programa de reciclagem para garantir o 
destino ecologicamente correto deste lixo 
eletrônico. A partir de 2010 estenderemos 

a outras lojas no Brasil.

 
 
 

Nossa sede, centros de distribuição e 
40 lojas já realizam a coleta seletiva de 
lixo. Usamos papel e cabides reciclados, 

além de canecas para diminuir o 
consumo de copos plásticos. 

 
 

Estamos atualizando nossos programas 
de treinamento e desenvolvimento dos 
associados para melhorar a qualidade 
do atendimento ao nosso cliente e o 

desempenho das lojas. 

Prazer em conhecer
Veja como a sustentabilidade faz parte do nosso dia a dia.



A C&A Eco, em Porto Alegre, é a 
nossa primeira loja-verde no Brasil.   

O prédio foi reformado de acordo com  
boas práticas ambientais e sociais na 

construção civil e para consumir 
menos água e energia. 

 
Todas as nossas roupas infantis 

são desenhadas e fabricadas para não 
provocar engasgamento ou sufocamento 

das crianças com botões, cordões ou 
outras peças perigosas. 

 
 

Incentivamos bons hábitos de 
compra dos clientes, com a oferta de 

sacolas plásticas degradáveis, ecobag e 
embalagens de presente feitas  
de papel reciclado, em todas as 

lojas do Brasil. 

 
Você sabia que existem 

substâncias utilizadas na fabricação de 
roupas que podem fazer mal à saúde? 

 Estamos trabalhando com nossos 
fornecedores para não utilizar mais 

nenhuma delas.

 
Apoiamos a educação e 

promovemos o gosto pela leitura, com 
a montagem de bibliotecas e a formação 
de professores nas escolas públicas. Mais 

de 3 mil associados colaboram como 
voluntários nesses projetos por 

todo o Brasil.

As pessoas estão no centro dos princípios de sustentabilidade da C&A e, por 
isso, elas têm prioridade em todos os nossos processos e relacionamentos 

diários. Buscamos, de forma contínua, respeitar os clientes, valorizar os 
associados, fortalecer os fornecedores, conservar o meio ambiente e contribuir 

para o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes.



Engajamento & Protagonismo
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Engajamento & Protagonismo



Colocamos as pessoas no centro das estratégias de sustentabilidade.

Os princípios éticos e morais devem estar presentes dia-
riamente na conduta dos nossos negócios e no relaciona-
mento com cada um dos nossos públicos. Nosso Código 
de Ética, entregue a todos os associados no momento da 
contratação, define que seu cumprimento é de responsa-
bilidade de todos, independentemente de cargo, salário, 
função, tempo de empresa e área de atuação. Nele, tra-
tamos de assuntos como compromisso com a empresa, 
isenção profissional e relacionamento com associados, 
fornecedores, clientes, imprensa e a concorrência. 

Caso os associados presenciem ou experimentem qual-
quer transgressão ao Código de Ética, eles podem de-
nunciá-la por meio do Canal Aberto, via e-mail ou carta 
postal. A correspondência chega diretamente ao Comitê 
Executivo, que verifica as informações em sigilo e avalia 
as atitudes a serem tomadas. Em até 30 dias, o associa-
do é comunicado, de forma particular, sobre as medidas 
tomadas com relação à sua denúncia. 

Nossa preocupação com a ética também se estende à 
cadeia produtiva. Todos os fornecedores, ao assinar os 
contratos conosco, comprometem-se a cumprir o Código 
C&A de Conduta de Fornecimento de Mercadorias. Os 
requisitos determinados no documento são continua-
mente monitorados pela SOCAM, empresa de auditoria 
independente contratada para esse fim pela C&A.

Nossos valores 

3 Empreendedorismo e profissionalismo

3 Integridade

3 Desenvolvimento profissional 

3 Continuidade

3 Dedicação

Muito 
além da moda
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À moda da casa

A criação do Instituto C&A, em 1991, marcou a evolução 
das nossas ações sociais, antes caracterizadas pela fi-
lantropia, para o investimento social privado estruturado. 
Essa experiência nos levou a trilhar o caminho da respon-
sabilidade socioambiental também em nossas operações 
diárias. Em 2006, inauguramos um trabalho pioneiro no 
setor para o monitoramento das questões de responsa-
bilidade social em relação aos fornecedores. Em 2007, 
um comitê interno já coordenava iniciativas como cole-
ta seletiva, utilização de papel reciclado e economia de 
água e energia. Em 2008, a realização de um diagnóstico 
mais aprofundado apontou os pontos fortes e os avanços 
necessários para a conduta socioambiental da empresa. 

Mas foi em 2009 que a gestão da sustentabilidade foi 
centralizada e os temas passaram a ser trabalhados de 
forma mais estruturada. Para isso, criamos uma área ex-
clusiva, a Corporate Social Affairs (CSA), cujas políticas 
dão prioridade para a valorização do ser humano, a edu-
cação para a sustentabilidade e a liderança pelo exemplo. 

A CSA atua como suporte às áreas, facilitando o desen-
volvimento das estratégias de sustentabilidade no dia a 
dia dos negócios e nas ações de conscientização e capa-
citação referentes a esse assunto. Os temas de trabalho 
foram definidos a partir dos Princípios de Sustentabili-
dade da C&A, que gerenciam os impactos do negócio 
no meio ambiente e na sociedade sem perder de vista a 
viabilidade econômica das operações.

NossA jorNAdA

2006: implementação da 
SOCAM para monitorar as 
questões de responsabilidade 
social nos fornecedores

1991: fundação do Instituto 
C&A, com foco na educação 
de crianças e adolescentes

2007: formação de um 
comitê interno para coordenar 
iniciativas ambientais 

2008: realização de um 
diagnóstico dos nossos 
pontos fortes e fracos 

2009: criação da área 
de sustentabilidade

Inauguração da 1ª Loja 
C&A Eco no Brasil

2010: publicação do 
primeiro relatório de 
sustentabilidade

C&A RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2009 • pág. 19 



princípios de sustentabilidade 

3  Valorização dos associados 
Investir no potencial e na capacidade de todos, 
para que os associados estejam aptos a atuar como 
agentes de mudança; 

3  Respeito aos clientes 
Oferecer sempre produtos seguros e com qualidade, 
além de um atendimento com respeito e ética;

3  Fortalecimento da relação com fornecedores
Desenvolver parcerias com nossos fornecedores, 
apoiadas em altos padrões sociais, ambientais  
e éticos;

3  Promoção do desenvolvimento sustentável das 
comunidades  
Focar nas dimensões social, econômica e ambiental;

3   Conservação do meio ambiente
Implementar processos que diminuam o impacto 
das nossas atividades.

investimentos socioambientais (em r$ mil)

 2009 2008

SOCAM 1.436 1.627
Corporate Social Affairs 560 139
Instituto C&A 14.314 12.677
total 16.310 14.443

Nota: os investimentos da Corporate Social Affairs referem-se a gastos 
com material gráfico, campanhas internas, participação em fóruns e 
conferências, auditorias, relatório de sustentabilidade, certificações, 
neutralização de eventos, inventário de emissões de CO2 e apoio a 
organizações e iniciativas.

A cliente Tais Souza Andrade considera importante a questão do meio ambiente. 
“Acho que todas as empresas deveriam pensar nisso em primeiro lugar. Depois, no 
resto”, ressalta. Outra questão de sustentabilidade que considera fundamental é o 
relacionamento da companhia com os associados – como lidar com eles e quais as 
práticas de trabalho – e também com os clientes. Participante do Conselho Fashion 
(saiba mais na página 26), ela conta que sua admiração pela C&A aumentou quando 
viu a confiança que a empresa deposita neles. 

 
Como conselheiras, conseguimos passar informações para a C&A 
traçar um caminho de metas, que acho importante. Contribuímos 
dando opiniões que se tornam parâmetros
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os donos da história

Nosso planejamento de sustentabilidade é orientado para 
a geração de valor no longo prazo. As pessoas são a es-
sência dos nossos negócios e, por isso, estão no centro 
de tudo o que fazemos. Estimulamos a atuação de cada 
indivíduo como protagonista de melhorias em toda a ca-
deia de valor da empresa.

Nossas áreas desenvolveram, em 2009, uma série de ini-
ciativas para ouvir fornecedores, associados e clientes. 
As expectativas desses públicos alimentaram o planeja-
mento de novas políticas e de novos modelos de gestão, 
com prazo de um a cinco anos para serem implantados. 
Além das transformações internas, iremos aproveitar o 
contato direto com o cliente, próprio do setor de varejo, 
para disseminar os conceitos de sustentabilidade e enga-
já-lo, de diferentes maneiras.

engajamento na C&A

púBLICOS ENgAjAMENTO

Clientes
pesquisa de Imagem, Conselho Fashion
Cliente Oculto, Loja-laboratório,  
Espaço Cliente, Fale Conosco

Associados pesquisa de Engajamento, Canal Aberto,
Conexão Direta, Avaliação de Desempenho

Fornecedores
Workshop com Fornecedores, processo 
de Auditoria SOCAM, pesquisa Anual de 
Opinião, Espaço Fornecedor

Comunidade

Na Mão Certa, 
programas Educação Infantil,
e Educação Integral,
Voluntariado,
Desenvolvimento Institucional de 
Organizações da Sociedade Civil,
Empresa Amiga da Criança

Anna Christina Prado Souza é cliente assídua da C&A e se recorda de quando começou o 
relacionamento com a loja. Foi em 1997, quando nasceu seu primeiro filho, e procurava roupas 
infantis . “Ele ainda era bem pequenininho, e lembro que comprei um tênis colorido, um 
macacãozinho e um ursinho de pelúcia que ele carregou por uns três anos. Cada peça que eu 
pegava me encantava. Foi por causa da moda infantil que fui à C&A, e, depois disso, não parei 
mais”, comenta Anna. “Moda é algo que me chama muito a atenção. Por isso, sou antenada, 
pesquiso as tendências. E a C&A está sempre trazendo novidades pra gente. Tem muita 
variedade, com peças bonitas, de bom gosto e de ótima qualidade, e a preço acessível”, afirma. 

Gosto muito da moda C&A porque sempre acompanha 
as tendências. Eu me identifico com essa preocupação 
em trazer o novo, o moderno, o que é fashion. Isso 
sempre me encantou na loja
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Qualidade & Segurança
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Qualidade & Segurança



Atendemos aos desejos das mulheres que gostam de vestir as últimas 
tendências e que não abrem mão de qualidade e preços acessíveis.

Vivemos em 2009 um ciclo de grande aprendizado sobre 
nossos clientes e seus desejos e motivações. Foi assim 
que chegamos às mulheres que gostam da experiência 
de comprar moda para si, para os maridos e para os fi-
lhos. Elas buscam as últimas tendências, não abrem mão 
de qualidade e não querem pagar caro por isso. 

Investimos cada vez mais em pesquisas e instrumentos 
de aproximação com essas clientes. Em 2009, testamos 
novas formas de apresentação de produtos, disposi-
ção das seções e formatos de atendimento, por meio 
da criação da loja-laboratório. A pesquisa envolveu 800 
mulheres com diferentes perfis de consumo e que cos-
tumam frequentar magazines. Esse trabalho gerou uma 
série de resultados que estão alimentando o nosso pla-
nejamento de práticas para 2010 e para os próximos 
anos. O projeto procura também identificar a percep-
ção e o entendimento das clientes quanto aos temas de 
sustentabilidade e testar a receptividade a produtos de 
menor impacto ambiental.  

Entre as ações imediatas está a aprovação de uma nova 
abordagem de atendimento, que contribuiu para a estrutura-
ção da área de Treinamento em Varejo para Lojas. Outra foi 
o desenvolvimento de um novo formato para a apresentação 
dos calçados, que já está em funcionamento em duas lojas 
de São Paulo (Morumbi Shopping e Shopping Center Norte). 

Além das informações sobre produtos e serviços, o maior 
ganho obtido com a loja-laboratório tem sido o diálogo 
direto com o cliente. Ouvir sugestões, críticas e elogios foi 
o início de um relacionamento mais consistente, baseado 
na valorização das pessoas e no aprendizado mútuo. 

Os resultados em sustentabilidade também já apare-
ceram em 2009, com a criação do Espaço Cliente na 
 loja-verde, inaugurada em Porto Alegre. Algumas clientes 
questionaram o que é sustentabilidade e de que forma se 
pode contribuir para um mundo mais sustentável. Temos, 
portanto, um longo caminho a percorrer para informar, 
educar e mobilizar nossas clientes para a adoção de um 
estilo de vida mais sustentável.

Vestidas 
para brilhar
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Faz tanto tempo que frequento a C&A que nem me 
lembro mais de quando comecei. Eu, minha irmã, 
minhas filhas e até meu marido, que nem gosta 
muito de shopping, sempre damos uma passadinha 
para ver as novidades. Aqui você encontra de tudo
Conta a comerciante Edna Mancusi. Além da variedade, o atendimento 
é o que atrai a família toda. “Eu acho tranquilo, porque te dá liberdade 
para escolher, ver o que gosta e já separar o que vai querer levar.”



Manifesto Vitrine

exército de conselheiras

Passamos a incorporar as clientes aos processos de de-
senvolvimento e melhoria de nossos produtos por meio 
do Conselho Fashion. Durante seis meses, 300 mulheres 
são convidadas a opinar sobre determinados produtos ou 
coleções. Regularmente, as conselheiras são comunica-
das sobre o encaminhamento de suas recomendações e 
que resultados geraram. Por ano, são organizados dois 
Conselhos Fashion. Em 2009, a iniciativa completou seis 
edições, com passagens por Belo Horizonte, Rio de Ja-
neiro, Porto Alegre, Salvador e São Paulo.

Outras pesquisas periódicas também têm espaço fixo em 
nossa agenda, contribuindo para a aproximação de nos-
sas clientes e acompanhando a evolução da percepção 
sobre os nossos produtos e serviços. Uma das principais 

Integrante do Conselho Fashion, Ana Carolina Tamasauskas diz que, agora, sente-se em 
casa quando entra numa loja C&A. “Quando enviei um e-mail dizendo que meu cartão 
estava com problema, por exemplo, fui atendida na hora”, recorda a jovem de 22 anos, que 
fez seu próprio Cartão C&A assim que começou a trabalhar, em 2005. “Minha mãe já me 
trazia aqui quando eu era pequena, e eu escolhia minhas roupas”, lembra-se. Estudante 
de Publicidade e Propaganda, Ana Carolina admira a iniciativa do Conselho Fashion. Como 
conselheira, gosta de contribuir com melhorias, como a apresentação de mochilas, que 
acabam não sendo vistas pelas clientes femininas quando expostas na seção masculina. 

“Sinto que não sou mais um número. Sou uma cliente satisfeita e que 
dá opiniões, e essas opiniões servem para alguma coisa.”

é a de imagem, realizada anualmente desde 2002. Ela 
envolve 1,2 mil pessoas que frequentam magazines em 
cinco grandes capitais brasileiras e analisa diversos indi-
cadores de percepção da empresa pelo cliente. 

Já a pesquisa Cliente Oculto direciona-se especificamen-
te às operações de loja. Uma vez por semestre, todas 
as unidades recebem cinco pesquisadores que avaliam 
itens importantes para a satisfação dos nossos clientes, 
como fila nos caixas, atendimento no provador, arruma-
ção e limpeza. As lojas precisam ter uma média anual de 
85% de satisfação dos clientes. Aquelas com resultados 
insatisfatórios devem desenhar um plano de ação para a 
melhoria contínua do atendimento.  

Ana Carolina tamasauskas,  
Integrante do Conselho Fashion

Quando escrevo críticas e sugestões 
naqueles papeizinhos em outras 
lojas, nunca recebo resposta.  
Na C&A é diferente, sei que estou 
falando com alguém
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o desAfio dA gestão de reClAMAções

O cliente que quiser entrar em contato para elogiar, reclamar ou sugerir, 
pode enviar um e-mail através da seção Fale Conosco, em nosso site, www.
cea.com.br, ou depositar cartas nas urnas distribuídas em todas as lojas. 
Uma terceira opção são os terminais eletrônicos, existentes em algumas 
lojas e que devem ser ampliados a todas, gradualmente.

Atualmente, estamos revisando esses canais, com o objetivo de centralizar 
todas as informações para, então, gerenciá-las de forma mais eficiente. 
Responder de forma adequada a todas as mensagens dos clientes é um dos 
nossos grandes desafios e compromissos em 2010. 

evolução das manifestações dos clientes

  FALE CONOSCO  
E NO SITE

RECLAMAÇÕES  
EM JORNAIS

MANIFESTAÇÕES  
RECLAME AQUI

  2009 2008 2009 2008 2009 2008

Sugestões 351 314 n/a n/a n/a n/a

Elogios 87 84 n/a n/a n/a n/a

Reclamações 2.027 1.892 229 271 533 467

Informações 6.524 8.650 n/a n/a n/a n/a

totAl 8.989 10.940 229 271 533 467

Nota: n/a (não se aplica). Não temos, atualmente, SAC nem serviço 0800.  
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Margarette Figueira de Souza (à esquerda) iniciou sua vida profissional em 1999, na C&A. Hoje, é líder 
operacional do departamento feminino e de visual merchandising. Com a experiência que já adquiriu, 
decidiu investir na carreira e está no último ano do curso tecnólogo de Processos Gerenciais. “Para 
mim, é uma alegria imensa trabalhar aqui”, afirma, acrescentando que a satisfação é ainda maior 
por trabalhar na loja do Shopping Center Norte, em São Paulo. “Logo que foi reinaugurada, todos os 
associados ficaram admirados e se sentiram mais motivados a trabalhar. Sentimos que o ambiente 
interno mudou, é outro clima”, comenta. O atendimento também foi reformulado. Segundo Margarette, 
ele mantém o modelo original, mas com foco ainda maior no cliente. 

O novo conceito é dar atendimento preferencial e priorizar o que 
o cliente busca.  A gente trabalha para que seja eterno, porque é 
assim que tem de ser visto. E nosso empenho tem dado certo

“Compro bastante aqui, 
venho toda semana, e pude 
perceber bem a mudança 

da nova loja. Está mais 
organizada, mais agradável 

para passear, e até os 
produtos parecem mais 

bonitos e fáceis de combinar, 
porque a apresentação 

 está melhor.” 
Renata Christina França (à direita na foto 

ao lado), cliente há mais de 13 anos, conta 
que frequenta outras lojas, mas, quando 

precisa de algo específico, vai direto à C&A, 
porque sabe que vai encontrar o que deseja 

com facilidade. A mudança na forma de 
atendimento também chamou a atenção e 
foi elogiada por Renata, assim como o novo 
setor de calçados, desenvolvido a partir das 
experiências na loja-laboratório. “Está bem 

diferente. Os sapatos parecem que têm 
mais qualidade”, observa.
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Uma loja para chamar de sua

Desde 2008, todas as nossas lojas inauguradas ou refor-
madas têm um novo formato. Inspirado no dia a dia das 
grandes cidades, o novo conceito é moderno, inovador 
e pautado na experiência de compra. Todas as mudan-
ças foram planejadas para atender melhor o cliente, com 
conforto, eficiência e qualidade. Até o fim de 2009, 20 lo-
jas pelo País já seguiam o modelo, todas equipadas com 
o novo terminal eletrônico para sugestões e reclamações 
dos clientes. O novo conceito teve boa aprovação do mer-
cado e faz parte das nossas estratégias de reposiciona-
mento da marca. 

Mais visibilidade, mais responsabilidade

Além de satisfazer o desejo por moda rápida e democrá-
tica, em sintonia com as vitrines de todo o mundo, cria-
mos, em 2009, a C&A Collection. São coleções especiais 
assinadas por estilistas famosos, que atraem públicos 
que buscam produtos diferenciados e com qualidade, a 
preços acessíveis. Em 2009, fizemos parceria com três 
estilistas – Reinaldo Lourenço, Isabela Capeto e Amir Sla-
ma –, que trocaram experiências conosco sobre como 
desenvolver produtos exclusivos para a produção em 
larga escala. As coleções especiais continuam em 2010, 
com novos estilistas.

O novo posicionamento “Tá na vitrine, tá na C&A” conta 
com campanhas publicitárias que buscam a identifica-
ção com o público jovem e são marcadas pela inovação, 
modernidade e ousadia. Campanhas que envolvam al-
gum tipo de promoção sempre são registradas nos de-
vidos órgãos, de acordo com a legislação. Adotamos 
padrões éticos em nossa comunicação, procurando ini-
ciativas que estejam de acordo com as boas práticas de 
mercado, mesmo que eventualmente não existam leis 
ou normas explícitas para tal. 

Um exemplo disso são as campanhas do Dia das Crian-
ças, que não são veiculadas em canais infantis. Mesmo 
tendo tais cuidados, fomos notificados em 2009 pelo Mi-
nistério Público (MP) do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
mediante uma denúncia do Instituto Alana de que esta-
ríamos estimulando o consumo infantil de forma inapro-
priada nas campanhas divulgadas em 2007 e 2009. 

Consideramos que não houve abuso nessas peças pu-
blicitárias, que foram dirigidas aos adultos e respon-
sáveis pelas crianças para explicar, de modo positivo, 
claro e informativo as características e as condições da 
promoção de venda de roupas infantis. No Rio de Ja-
neiro, o MP decidiu não instaurar inquérito civil e está 
agora aguardando a manifestação do Instituto Alana 
para encerrar ou não o debate. Em São Paulo, estamos 
aguardando o parecer da justiça.
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Qualidade a toda prova

O compromisso de satisfazer o cliente pressupõe a res-
ponsabilidade pelo produto que vendemos. Por essa ra-
zão, estabelecemos procedimentos criteriosos de avalia-
ção da qualidade de nossas roupas, sapatos e acessórios. 
Essas avaliações são realizadas nos nossos centros de 
distribuição ou por empresas terceirizadas, e os forne-
cedores devem gerenciar a produção para manter seu 
produto dentro dos padrões preestabelecidos pela C&A. 
São 220 pedidos de inspeção por dia. 

Em 2009, elevamos o nível de exigência quanto à quali-
dade dos produtos entregues por nossos fornecedores. 
Essa mudança levou à realização de um projeto piloto 
de treinamento em melhoria contínua de processos e 

qualidade para 68 fornecedores, que representam 60% 
do volume total do recebimento. O resultado foi positi-
vo para todos: conseguimos fechar o ano com 6% de 
reprovação de pedidos, contra um índice de 10% em 
2008. Na prática, a iniciativa também fortalece a ges-
tão e a eficiência de nossos fornecedores, que deixam 
de ter perdas financeiras por não conseguir entregar o 
produto. Em 2010, o treinamento deve ser ampliado a 
toda a cadeia. 

A melhoria do desempenho dos fornecedores também 
foi percebida nas lojas. Em 2009, reduzimos em 31% o 
volume de peças devolvidas por problemas de qualidade.  

Proprietário da Petersen Têxtil, George Geisler Petersen é fornecedor de malharia da C&A desde 1991. 
Ele lembra que, nessa época, a empresa já realizava diferentes ações de melhoria de processos, que 
resultam nos baixos índices de devolução de produtos registrados atualmente. O Programa Qualidade 
Assegurada é uma delas, que acredita ser uma iniciativa muito boa. 

“O programa atinge diretamente a eficiência, que é consenso entre as empresas e objetivo 
da Petersen. Prova disso são as ações de controle de qualidade já aplicadas nas várias 
etapas do processo: controle na compra do fio, no tingimento da malha, no corte, na 
costura, na revisão, no encabidamento e no transporte dos produtos”, descreve Petersen. 
Ele destaca a otimização na entrega e no recebimento das encomendas, com mecanismos para garantir 
a qualidade do produto e a satisfação final do consumidor. Realizada em conjunto, para ele, “essa ação 
definitivamente contribui para o bom relacionamento da C&A com seus fornecedores”.
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desempenho do controle de qualidade 

 NúMERO DE AMOSTRAS AMOSTRAS REpROvADAS AMOSTRAS ApROvADAS 

diVisões de prodUtos 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Feminino 4.773 4.201 481 769 4.292 3.432

Masculino 2.809 2.749 294 649 2.515 2.100

Infantil 6.654 5.691 646 918 6.008 4.773

Acessórios 4.303 4.417 531 688 3.772 3.729

totAl 18.539 17.058 1.952 3.024 16.587 14.034

proporção 100% 100% 11% 18% 89% 82%

Os esforços para zelar pela saúde e segurança dos nos-
sos clientes são aplicados em diversas fases do ciclo de 
vida dos produtos. Realizamos testes de laboratório que 
avaliam a qualidade e a durabilidade das peças, além das 
novas iniciativas ligadas à segurança mecânica e quími-
ca (saiba mais nas páginas 32 e 33). Todos os produtos 
passam também por uma inspeção visual, no intuito de 
identificar defeitos que possam comprometer a saúde de 
nossos clientes, como pregos salientes em calçados, re-
barbas de peças metálicas e plásticas, excesso de fios na 
parte interna da peça e pedaços de agulhas e alfinetes.   

Em 2009, ampliamos essas preocupações com o ves-
tuário têxtil, que inclui roupas femininas, masculinas e 
infantis, lingerie e pijamas. Agora, essa avaliação engloba 
desde a elaboração do conceito do produto, com a defi-
nição de especificações mínimas de qualidade, até a fase 
de utilização pelo cliente. Isso fez com que o volume de 
peças com a aplicação desses procedimentos subisse de 
25% para 80%.

Para os calçados (femininos, masculinos e infantis), as 
bijuterias (brincos, pulseiras, anéis e broches) e os aces-
sórios (bolsas, cintos e chapéus), os cuidados aconte-
cem, essencialmente, nas etapas de fabricação e de ar-
mazenamento, distribuição e fornecimento dos produtos. 
No caso dos calçados, a etapa de utilização pelo cliente 
também é considerada, aumentando de 25% para 38% 
o volume de peças avaliadas em 2009.

68   
fornecedores treinados em 
melhoria contínua de processos

Nota: nosso processo de análise é definido pelos seguintes parâmetros: E.M.Q. (Especificação Mínima de 
Qualidade), S.M.I. (Segurança Mecânica Infantil) e Defeitos de Conformidade. Os defeitos são identifica-
dos após aprovação da peça piloto e podem surgir durante a produção do pedido. 
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CriAnçA segUrA

Damos atenção especial à qualidade e à segurança dos 
produtos da categoria infantil. Em 2007, iniciamos a 
implantação de conceitos e metodologias pioneiras no 
Brasil de segurança mecânica em vestuário, calçados e 
acessórios para crianças e adolescentes de até 16 anos. 
O foco principal são as crianças de até 3 anos, idade em 
que os riscos de engasgamento com peças pequenas, 
como botões, ou sufocamento com cordões são maiores. 
Como não há legislação sobre esse tema no Brasil, segui-
mos de forma voluntária os princípios utilizados pela C&A 
Europa, que se baseia em sua legislação local. 

Como o assunto ainda é novo e pouco conhecido, foi pre-
ciso comunicar e mobilizar a cadeia de suprimentos. Or-
ganizamos workshops de conscientização e capacitação 
para os fornecedores, que receberam um manual com 
detalhes precisos sobre procedimentos e materiais uti-
lizados na produção. Os critérios de segurança são con-
siderados desde a criação das peças e analisados nas 
inspeções de qualidade do produto, por meio de equi-
pamentos específicos para testes mecânicos. Alguns de 
nossos fornecedores também adquiriram voluntariamen-
te esses equipamentos para analisar seus produtos antes 
da entrega à C&A.

Cristiane Santos de Carvalho, cliente da C&A há quase 20 anos, conta que, desde que 
sua filha, Sarah, nasceu, há quase dois anos, já comprou muitas roupas infantis na loja, 
especialmente vestidos. 

 
Mãe é mais detalhista. Eu sempre dou uma puxadinha nos botões, 
e vejo que são mais firmes. As costuras também são reforçadas. 
Percebo na hora de vestir. Nas outras lojas, a gente não vê tanto esse 
cuidado – ainda mais com crianças, que são imprevisíveis, e toda 
segurança é pouca
Além desse diferencial, Cristiane acrescenta que prefere a moda infantil da C&A porque 
não imita a adulta. “Gosto de roupa que é para criança mesmo, cor-de-rosa, com 
babadinhos”, destaca. De alta qualidade, as peças que não servem mais para Sarah são 
repassadas à sua priminha, um mês mais nova. 
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A C&A está sendo pioneira no mercado 
brasileiro e, como estamos indo juntos 
nesse projeto, também somos pioneiros 
no nosso segmento
Josir Victor Ramos, proprietário da Intertêxtil, é 
fornecedor de moda íntima da C&A há 19 anos. 
“Sempre digo que nossa empresa é a extensão da 
C&A”, brinca. Pelo relacionamento próximo, foi 
um dos fornecedores convidados a participar do 
projeto piloto de segurança química e reconhece a 
importância da iniciativa. 

“Ficamos animados em participar porque isso nos 
insere no contexto mundial. Lá fora, a exigência já 
existe, e somente as fábricas que exportam tinham 
essa preocupação”, pontua

com a pele, sendo o maior deles os produtos para crian-
ças de até 3 anos. Os testes são realizados em laborató-
rios credenciados no exterior.

O vestuário é o primeiro foco da área de Segurança Quí-
mica Têxtil, que estará totalmente estruturada em 2010 
e analisará uma média de 10 mil produtos por ano, de 
cerca de 300 fornecedores. Para os próximos anos, o ob-
jetivo é inserir também calçados e acessórios nesse pro-
cesso. Até lá, investiremos cada vez mais na educação e 
capacitação dos fornecedores.

Mesmo assim, de forma voluntária, os fornecedores de 
calçados passaram a utilizar adesivos à base de água, 
em substituição aos adesivos baseados em solventes. Em 
2009, 42% dos nossos calçados foram fabricados utili-
zando adesivos à base de água.

roUpAs liVres de sUbstânCiAs tóxiCAs

Outra importante frente em segurança de produtos é a 
estruturação voluntária de processos de segurança quí-
mica, também sem legislação no Brasil e que são basea-
dos em normas europeias, as mais avançadas do mundo 
atualmente. Realizamos, em 2009, um projeto piloto com 
sete fornecedores, de diferentes categorias de produtos. 
Os testes rastrearam 23 tipos de substâncias tóxicas que, 
próximas da pele ou em contato direto com ela, podem 
causar alergias e outros problemas de saúde.

Os maiores problemas acontecem nos processos de es-
tamparia, tinturaria e lavanderia. Também representam 
grandes riscos os diversos itens inseridos nas peças, 
como zíperes, botões e etiquetas. Esses riscos são classi-
ficados em três níveis, de acordo com o grau de contato 

CArtão C&A

Além de moda democrática, oferecemos facilidades 
de pagamento às nossas clientes por meio do Cartão 
C&A. Os serviços financeiros associados ao cartão, 
como seguros e crédito pessoal, funcionam como uma 
ferramenta de fidelização dos nossos clientes.

Nossos associados são orientados sobre a abordagem 
correta dos clientes para a venda do cartão, dentro de 
nossos princípios éticos. Outro exemplo de iniciativa  
que acompanhamos de perto é a aquisição voluntária  
de um seguro contra roubo no cartão, no valor de   
R$ 2,90, cobrados a cada fatura emitida. Semanalmente, 

entramos em contato com uma amostra dos clientes que 
adquiriram o produto e verificamos se estão cientes da 
compra. Desde o início da pesquisa, em 2007, o número 
de vendas inapropriadas caiu de 60% para 20%.

Ainda que a responsabilidade sobre a política de 
crédito seja do Bradesco, que adquiriu o Banco ibi 
em 2009, administrador do cartão, buscamos sempre 
influenciar as decisões de riscos visando à saúde 
financeira dos nossos clientes, considerando aspectos 
como níveis de endividamento e disponibilidade de 
linhas de crédito. 
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Autonomia & Responsabilidade
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Autonomia & Responsabilidade



A valorização de pessoas foi uma escolha natural para a C&A. Afinal, 
são nossos associados que fazem a empresa acontecer todos os dias. 

O relacionamento de nossos funcionários, ou associa-
dos, como são chamados internamente, baseia-se em 
uma cultura de diálogo e participação, que incentiva 
a autonomia com responsabilidade. Como autênticos 
representantes do varejo, nossa dinâmica de trabalho 
é ágil, com acompanhamento diário de resultados. So-

mos mais de 17 mil pessoas em todo o País garantindo 
o cumprimento das operações necessárias para o bom 
funcionamento da empresa. A perenidade do negócio, 
portanto, depende da valorização de cada indivíduo e de 
um relacionamento focado no longo prazo.

Quantos somos e onde estamos

ASSOcIADOS EfETIvOS Em 
TEmpO INTEgRAL

ASSOcIADOS EfETIvOS Em 
TEmpO pARcIAL ASSOcIADOS TEmpORáRIOS ASSOcIADOS 

TERcEIRIzADOS

Região 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Norte 1.050 972 50 54 159 400 383 55
Nordeste 3.761 3.843 579 695 398 1.253 908 241
centro-Oeste 525 547 483 487 68 267 91 62
Sudeste 6.051 5.957 4.088 4.399 603 2.350 1.322 689
Sul 884 882 391 438 131 362 122 109
ToTAL 12.271 12.201 5.591 6.073 1.359 4.632 2.826 1.156

Nota: não temos os indicadores de carga horária dos associados com contrato de trabalho temporário ou terceirizado. Para esses casos, os 
números indicados acima contemplam aqueles que trabalham em tempo integral e parcial.

Esquadrão fashion
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No final de 2008, nossos associados participaram de uma 
pesquisa de engajamento e clima organizacional realizada 
em todo o mundo pelo Grupo Cofra. As questões foram 
respondidas voluntariamente e aplicadas no Escritório 
Central, com adesão de 86%. O trabalho foi complementa-
do com grupos amostrais de gerentes nas lojas.

Essa pesquisa revelou importantes resultados positivos: 
89% dos associados percebem a C&A como uma empre-
sa ética, 88% identificam-se com a missão, os compor-
tamentos e os valores e 83% têm orgulho de pertencer 
à empresa. As fragilidades concentraram-se na neces-
sidade de mais clareza sobre os rumos da companhia e 
na melhoria da gestão de pessoas, especialmente com a 
criação de programas de desenvolvimento e de capacita-
ção técnica.

Essas demandas apontadas pelos nossos associados mo-
tivaram uma ampla reestruturação da gestão de pessoas, 
que deverá ser implementada ao longo de cinco anos. Os 
primeiros passos envolvem a disseminação dessas estra-
tégias e a mobilização de todos na empresa. 

Embora as iniciativas gerem resultados para o futuro, a 
pesquisa de engajamento já deu início a uma aproxima-
ção de todos os associados. Dessa forma, queremos rea-
firmar nossos valores, aumentar o índice de satisfação dos 
associados e convidar todos para participar ativamente 
da construção de um negócio cada vez mais sustentável. 
A evolução desse engajamento será acompanhada por 
novas pesquisas, que passarão a ser periódicas.

Mercês Aparecida Igidio participou da primeira turma do programa Capacitar e Acontecer 
(saiba mais sobre o programa na pág. 40). Ela é inspetora de qualidade do Centro de 
Distribuição de Tamboré e aprovou a ideia de voltar a estudar.  

Fazia alguns anos que não estudava, e surgiu a oportunidade de reciclar os 
conhecimentos. Fui, gostei e aprendi bastante nesses dois anos.  
Os professores eram de um nível muito bom, e foi uma oportunidade para 
quem queria fazer faculdade. Outras pessoas também foram promovidas e 
mudaram de área por meio do curso
Para Mercês, o trabalho de conclusão de curso (TCC), que segue o modelo aplicado no ensino 
superior, foi um dos principais aprendizados. 

“Foi uma experiência nova e motivadora, porque não sabia nem o que significava o trabalho. 
Fizemos um estudo sobre sustentabilidade em tecidos, e tivemos apoio de supervisores, 
mesmo os de outras áreas.”

Além de adquirir novos conhecimentos, Mercês aprovou a experiência. “A gente se relaciona de 
forma diferente com as pessoas com quem trabalha, tem contato com outros setores, e acaba 
se envolvendo mais com a empresa”, conclui.
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Manifesto vitrine

o caminho das pedras

De todas as frentes de melhoria para os próximos anos, 
o tema gestão de pessoas ganhou prioridade absoluta. 
Por isso, dedicamos o ano de 2009 para a formulação de 
novas políticas, programas e práticas. Com relação aos 
cargos e salários, por exemplo, o objetivo é organizar as 
posições na empresa de acordo com uma classificação 
mais precisa de papéis e de responsabilidades, além de 
definir políticas de remuneração mais competitivas e ali-
nhadas à nossa estratégia. 

Já em Treinamento e Desenvolvimento, o trabalho é de de-
finição do modelo de competências, desenho das trilhas 
de carreira a serem percorridas pelos associados e criação 
de treinamentos necessários para o desenvolvimento pro-
fissional, que abrangem temas comportamentais. Todos os 
cursos técnicos são de responsabilidade de cada uma das 
áreas da empresa. As novidades são os cursos e-learning 
nas lojas, que começam em 2010, e a Academia de Líde-
res, para os executivos, a partir de 2011. 

Essas iniciativas incrementam o trabalho que já existe 
em treinamento e desenvolvimento. Os gestores são esti-
mulados a melhorar o desempenho de suas equipes, se-
guindo um planejamento que eles definem em conjunto 

com cada associado. Para isso, baseiam-se nos resulta-
dos da avaliação de desempenho, aplicada anualmente 
em toda a empresa e que levanta os pontos fortes e as 
oportunidades de melhoria para o ano seguinte, definin-
do metas e estratégias. 

O desafio da nova proposta de gestão de pessoas é de-
senvolver uma avaliação de desempenho que contemple 
as questões relacionadas à sustentabilidade e às pers-
pectivas no longo prazo. 

Capacitação já

Acreditamos que promover a educação e a capacitação 
de nossas equipes é o caminho para torná-las protago-
nistas de sua própria história. Temos, por exemplo, con-
vênios com universidades a fim de oferecer descontos 
e estimular os associados a continuarem seus estudos. 
Além desse incentivo à educação formal, desenvolvemos 
programas estruturados de qualificação profissional. 

Um deles é o Programa de Desenvolvimento de Supervi-
sores, cujo objetivo é capacitá-los em gestão de lojas para 
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ASSOcIADOS qUE REcEBERAm ANáLISE DE DESEmpENhO

Escritório central 

Lojas

centro de distribuição

Nota: Em 2008, 97,4% dos associados que ocupam cargos geren-
ciais de lojas e centros de distribuição receberam a avaliação de 
desempenho. Não temos os dados compilados separadamente para 
cada tipo de unidade operacional.

qUALIfIcAÇÃO pROfISSIONAL

Promover a educação e a capacitação de nossas 
equipes é o caminho para torná-las protagonistas 
de sua própria história.

Alexandre Farias da Silva começou a trabalhar na C&A em Porto Alegre, com 19 anos, em 
1987. Hoje, 23 anos depois, ele é gerente da loja de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 
“Para desenvolver uma carreira interna na C&A, é preciso ter desempenho e formação. 
Faltava a formação, então fui atrás disso”, relata. Depois de formar-se na faculdade, em 
2008, Alexandre participou, em 2009, do Programa de Desenvolvimento de Supervisores, 
que foi um marco em sua carreira. “Eu já conhecia todos os processos operacionais, mas 
precisava viver o módulo de especialização em gerência, que habilita a assumir a gestão 
de uma unidade de negócios”, conta. Alexandre destaca ainda a importância de realizar o 
curso em outra região.  

Foi uma experiência muito rica. Já tinha muito tempo de empresa, mas 
somente no Sul do País, e meu treinamento foi no Rio de Janeiro. Como 
gestor, é importante entender essa diversidade cultural do Brasil, que é 
muito grande. Isso dá corpo para tocar o negócio sem perder a cultura 
da empresa, levando-a para todos os lugares

2009

98% 87,3% 96%
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assumirem cargos gerenciais. No total, 55 associados já 
participaram do programa, sendo 27 deles em 2009. Os 
candidatos são indicados por seus próprios gestores e 
passam por um processo de seleção que contempla tem-
po de trabalho na empresa, desempenho e avaliações 
feitas por uma consultoria terceirizada. O número de va-
gas varia de acordo com a demanda, e os selecionados 
passam por um curso de seis meses de especialização.  

Nos centros de distribuição há programas específicos de 
capacitação, como o Projeto Educação, em parceria com 
a Fundação Bradesco, que formou 380 associados que 
ainda não haviam concluído os ensinos fundamental e 
médio, e um curso de informática básica, para 420 as-
sociados. Outros 70 associados participaram também, 
entre 2006 e 2009, do programa Capacitar e Acontecer, 
que proporcionou aulas complementares gratuitas de lín-
gua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. O 
curso, aprovado pelo Ministério da Educação (MEC), teve 
duração de um ano e meio, com aulas antes ou depois do 
expediente. Estimulados, muitos desses associados re-
solveram cursar uma faculdade. Com os bons resultados, 
planejamos dar continuidade ao Capacitar e Acontecer, 
em um formato que se adapte à nossa realidade, e iniciar 
um novo curso em 2010 – desta vez, de ensino superior.

Melina Saraiva Paulo trabalha há mais de sete anos na C&A, e viu sua loja se 
transformar na C&A Eco (saiba mais sobre a loja na pág. 72). Para ela, é um 
orgulho. “Desde que entrei vejo a C&A preocupada com a sustentabilidade, e agora 
ela está fazendo ainda mais e mostrando isso para o nosso cliente”, destaca. Ela 
conta que aprendeu muito com o treinamento sobre o tema, que recebeu antes de 
trabalhar na nova loja. “Foi maravilhoso, pois a gente parou um pouco para pensar 
em como algumas atitudes podem fazer a diferença. E que não adianta a gente ter 
um monte de ideias sobre como salvar o planeta se não as colocarmos em prática.” 
Sensibilizada pelas palestras e pelos vídeos sobre aquecimento global, Melina 
acredita que as coisas podem piorar se cada um não começar a fazer sua parte.  
 

Procuro fazer o máximo em minha casa e também na minha 
empresa, multiplicando essas informações para todos à minha volta 
e também para os clientes. Alguns se mostram muito interessados e 
nos elogiam muito por essa atitude
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PoR uM ATendiMenTo genTiL e efiCienTe

Uma das novidades em capacitação de pessoas é 
a estruturação da área Treinamento de varejo na 
Diretoria de vendas (DDv), que incorpora os mais de 
30 treinamentos já existentes em operações, como 
arrumação, reposição e provador. Os treinamentos 
atuais serão revisados e modernizados, e outros serão 
implementados, por meio de novos cursos, em formatos 
presenciais mais dinâmicos ou pelo computador.  

Alguns pilotos foram realizados em 2009, como o 
treinamento de qualidade no Atendimento, aplicado a 
alguns associados na loja-laboratório (saiba mais sobre 
essa iniciativa à página 24), e o treinamento sobre 
sustentabilidade, promovido para os associados da  
loja-verde em porto Alegre, a c&A Eco. A boa 
receptividade nos estimulou a replicar esses 
treinamentos, em 2010, a todos os associados das  
lojas, de forma mais estruturada.  

No primeiro semestre de 2010, capacitaremos gerentes, 
supervisores e líderes operacionais para a aplicação de 
treinamentos. Na segunda metade do ano, relançaremos 

um antigo programa de apoio aos gerentes de lojas para 
seleção, contratação e integração de novas pessoas.

Também para 2010 está prevista a revisão do programa 
de treinamento de prevenção de perdas, que formam 
fiscais responsáveis por monitorar os processos das lojas 
e evitar perdas financeiras. Os módulos desse treinamento 
incluem informações como recebimento de mercadorias, 
abertura e fechamento da loja, procedimentos internos, 
abordagem em casos de suspeita de furto e tratamento ao 
cliente para evitar discriminação, assédio moral e agressão 
física. Todos os associados contratados para exercer a 
atividade de fiscal são submetidos ao treinamento. Do 
total de profissionais que atuam nessa área, 30% foram 
contratados e treinados em 2009.

Além de melhorar o atendimento ao nosso cliente e o 
desempenho das lojas, a iniciativa é uma oportunidade de 
valorização pessoal e profissional para os associados, que 
aprenderão mais sobre nossos processos e nossas ações 
de sustentabilidade, incorporando melhor nossos valores e 
nossa cultura.
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uma empresa jovem e feminina
Realizamos, desde 1978, o Programa de Trainees, um 
dos pioneiros no Brasil. O treinamento tem duração de 
15 meses e é dividido em módulos teóricos, em salas de 
aula, acompanhamento das operações em todos os depar-
tamentos do Escritório Central e treinamento prático nas 
lojas. Nos últimos três meses, os participantes retornam 
às salas de aula, por até duas semanas, para conhecer 
ferramentas elaboradas de gestão e, ao final, assumem a 
posição de gerente na área comercial. Em 2010, o progra-
ma será ampliado para o setor de compras. 

Desde 1976, contratamos jovens a partir de 17 anos para 
nosso Escritório Central, nossas lojas e nossos centros de 
distribuição, desenvolvendo e formando profissionais que 
atuarão conforme o perfil e as oportunidades. Essas con-
tratações são feitas na condição de primeiro emprego, de 
acordo com o artigo 403 da CLT. Em 1999, passamos a 
recrutar aprendizes, entre 15 e 17 anos de idade, confor-
me a lei 10.097. O contrato de trabalho com esses jovens 
é intermediado por um programa que forma profissionais 
especializados e tem prazo máximo de dois anos de dura-
ção. Muitos permanecem na empresa após esse período, 
recebendo uma boa preparação para o início de carreira.

Gerente de compras na área de projetos estratégicos, o gaúcho Alberto Buss ingressou na 
C&A como trainee. 

“Foi uma experiência fantástica em termos de formação profissional, por estar na 
maior rede de varejo de moda do País e conhecer toda a estrutura de uma grande 
empresa. Como trainees, trabalhamos com associados, clientes e fornecedores. 
Um dia nunca é igual a outro, e isso é que faz o olho brilhar”, relata.
 Segundo ele, o programa proporciona um amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional, 
muito rápido, e, ao mesmo tempo, dá visibilidade. Formado em Administração de Empresas,  
ter sido selecionado como trainee foi, para ele, um presente de formatura. “Recebi meu 
canudo no domingo e, na segunda-feira, ligaram para avisar que eu tinha sido admitido no 
programa. Depois de 15 dias, eu estava em São Paulo, começando o treinamento”, recorda.
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O programa desenvolve nossas habilidades de forma 
impressionante. Isso acontece porque temos um acompanhamento 
constante, que vai desde o gerente e o gerente regional até o diretor. 
Para o trainee, é ótimo saber que tem gente olhando por ti e que, se 
tu desenvolveres um trabalho competente, teu crescimento pode ser 
muito acelerado e de forma consistente 
Alberto Buss,  
gerente de compras na área de projetos estratégicos
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Em 2009, criamos o Programa de Apoio ao Menor Apren-
diz, que dá suporte psicológico aos adolescentes, por 
meio de palestras e mentores, e também às famílias, 
além de acompanhamento dos dependentes de drogas.

A prática de contratação de mão de obra local faz com 
que nossas unidades retratem a riqueza demográfica da 
comunidade do entorno. Para o recrutamento de futu-
ros associados das lojas e centros de distribuição, que 
representam mais de 90% do nosso quadro de funcio-

nários, a preferência é por profissionais que residam 
em bairros ou cidades próximas ao local de trabalho, 
desde que atendam aos requisitos necessários para a 
vaga. A alta concentração de mulheres também é uma 
característica marcante na C&A. Atraídas naturalmente 
pelo negócio de moda, elas representam 70% dos as-
sociados. Juntamente com os aprendizes e o elevado 
número de jovens estreantes no mercado de trabalho, 
elas compõem a nossa diversidade.

Ana Carolina Tamasauskas,  
Integrante do conselho fashion

QueM soMos 
 
pERfIL DOS ASSOcIADOS 2009 2008

idAde HoMens MuLHeRes ToTAL HoMens MuLHeRes ToTAL
Até 17 anos 235 386 621 199 479 678
De 18 a 30 anos 4.015 10.534 14.549 4.118 10.838 14.956
De 31 a 40 anos 870 1.071 1.941 904 974 1.878
De 41 a 50 anos 253 338 591 266 343 609
Acima de 50 63 97 160 67 86 153
idAde MédiA 26,2 24,5  26,5 24,2  

TEmpO DE EmpRESA   2009   2008  

idAde HoMens MuLHeRes ToTAL HoMens MuLHeRes ToTAL

Até 3 anos 3.946 9.235 13.181 4.191 9.720 13.911
De 4 a 10 anos 1.177 2.474 3.651 1.026 2.250 3.276
De 11 a 20 anos 263 554 817 279 597 876
Acima de 20 anos 50 163 213 58 153 211
TeMPo Médio de TRABALHo  
(eM Anos) 3,1 3,0  3 2,9  
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EScOLARIDADE – fundAMenTAL

EScOLARIDADE – Médio

EScOLARIDADE – suPeRioR

homens

mulheres

homens

mulheres

homens

mulheres

2009

2009

2009

2008

2008

2008

256

10.758

1.423

Total: 501

Total: 15.205

Total: 2.156

Total: 15.419

Total: 2.286

Total: 569

289

10.930

1.501

280

4.489

785

245

4.447

733

JORNADA DE TRABALhO – PARCiAL

homens

mulheres

2009 
Total: 5.591

4250

1341

4.672

1.401

JORNADA DE TRABALhO – inTegRAL

homens

mulheres 4.095

8.176 8.048

4.153

chEfIA 

Nota: Os cargos de chefia não são comissionados.

homens

mulheres
213

206

208

182

2008 
Total: 6.073

2008 
Total: 12.201

2008 
Total: 419

2009 
Total: 12.271

2009 
Total: 390
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Outro destaque são as pessoas com deficiência, que já 
faziam parte do nosso quadro de associados antes da 
legislação sobre o assunto, que prevê a contratação de 
um percentual de deficientes de acordo com o número 
de funcionários da empresa. Para cuidar da capacitação 
dessas pessoas, que requer cuidados especiais, desen-
volvemos o Programa Portas Abertas, que recruta e inse-
re esses profissionais nas operações diárias das lojas, do 
Escritório Central e dos centros de distribuição e orienta 
os gestores sobre as funções que cada um pode assumir, 
de acordo com perfil profissional e competências. Cada 
unidade é responsável pelo recrutamento, realizado por 
meio de parcerias com entidades locais. 

Para facilitar a adaptação dos deficientes, os vídeos in-
ternos de capacitação contêm legendas. Nos centros de 
distribuição, há cursos de Libras para deficientes audi-
tivos que não tiveram oportunidade de aprender a lín-
gua, estendidos às famílias, a todos os gestores e, pelo 
menos, dois associados de cada setor. Em ocasiões es-
peciais, como a avaliação de desempenho, seminários e 
palestras, intérpretes são chamados para que não haja 
nenhum problema de comunicação.

Comunicação interna em novo formato 

Temos diferentes meios de comunicação para manter to-
dos os associados informados quanto às movimentações 
e novidades da empresa. Em sintonia com as recentes 
mudanças estratégicas de toda a companhia, a área de 

comunicação também revisou e atualizou seu papel. Em 
2010, por exemplo, estamos implementando um novo 
portal de acesso interno, que inclui os demais canais de 
comunicação, como e-mail e jornal mural, de forma mais 
ágil, lúdica e democrática. 

A revista VoC&A foi reformulada para aproximar-se dos 
leitores, passando a publicar informações sobre recur-
sos humanos e qualidade de vida, além da divulgação 
de novas coleções e dicas de moda. Feita de papel reci-
clado e sem plastificação, a fim de reduzir custos e im-
pactos ao meio ambiente, a VoC&A é distribuída, bimes-
tralmente, a todos os associados.

gestão em equipe

Para garantir a manutenção de uma boa rotina diária de 
trabalho, criamos os grupos Conexão Direta, nas lojas, nos 
centros de distribuição e no Escritório Central. Os grupos 
são formados por representantes de todas as áreas, que 
se reúnem uma vez por mês e trocam informações para 
a melhoria das operações. Os membros de cada grupo 
são responsáveis por levantar todas as demandas de sua 
equipe e, depois, repassar a ela os prazos e o acompa-
nhamento das decisões tomadas. 

Mais do que um canal para ouvir os associados e estrei-
tar o relacionamento, o Conexão Direta é um instrumento 
para que se sintam realmente integrantes e participantes 
dos rumos da empresa.

diversos somos todos
ASSOcIADOS pOR RAÇA 2009 2008

Amarelos 500 3% 590 3%
Brancos 9.590 54% 10.194 56%
Indígenas 129 1% 0 0%
pardos 6.268 35% 6.000 33%
Negros 1.368 8% 1.350 7%
Não declarados 7 0% 140 1%

Nota: os dados sobre raça/cor foram obtidos por 
autodeclaração dos associados no momento de sua contratação. 
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Fábio Fernando Trevi da Silva foi um dos 
primeiros associados com deficiência auditiva 
que ingressaram na C&A, juntamente com dois 
colegas de escola. Foi seu primeiro emprego, 
e, ao mesmo tempo em que aprendia com a 
empresa, a empresa aprendia com ele. “Quando 
entrei, em 1998, não havia intérpretes  ainda. 
Eu ficava meio perdido. Mas, com o tempo, 
começaram a contratar alguns para as palestras, 
e comecei a entender melhor o funcionamento 
da C&A”, lembra. Hoje, afirma que, assim 
como seus colegas, gosta muito de trabalhar na 
companhia, que considera ser diferenciada. Em 
todo esse tempo, Fábio construiu uma relação 
de amizade com as pessoas, e muitos pedem 
a ele que ensine a linguagem de sinais. Mas, 
mesmo com quem não a domina , ele consegue 
se comunicar, por causa do trabalho.  

“Alguns já conhecem bem 
as operações e podem me 
ajudar, nossa comunicação é 
mais fácil. Com tanto tempo lá 
dentro, no dia a dia a gente vai 
se falando de alguma forma.”

Solicitei uma transferência de área depois de sete anos, porque 
queria aprender outras atividades. Conversei com meu chefe, e 
ele disse que me chamaria assim que abrisse uma vaga. Fiquei 
muito feliz por ter conseguido trabalhar no estoque, onde estou 
há quatro dos 11 anos que tenho de empresa
fábio fernando Trevi da silva 
Associado centro de Distribuição São paulo
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Parceria & Engajamento



Realizamos auditorias periódicas na cadeia produtiva e  
estreitamos o relacionamento com os fornecedores.

Desde 1996, temos um rígido Código de Conduta no For-
necimento de Mercadorias, cuja aceitação em contrato é 
obrigatória e válida em todo o mundo. Ele descreve pa-
drões de boa conduta comercial e aspectos sociais defi-
nidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Zelamos pela aplicação desse código como uma priorida-
de e uma oportunidade de proteger nossa imagem e re-
putação como corresponsáveis pelos produtos que ven-
demos. Por meio dele, queremos demonstrar aos clientes 
nossa preocupação em fabricar produtos socialmente 
responsáveis e em melhorar as condições de trabalho no 
setor têxtil, o que influencia na qualidade do produto e no 
cumprimento de prazos de entrega.

Em 2006, no entanto, a descoberta da exploração de 
mão de obra de imigrantes ilegais em oficinas de costu-
ra subcontratadas pelos nossos fornecedores diretos nos 
levou a avançar em nossas práticas e estruturar aqui no 
Brasil a empresa internacional de auditoria independente 

da C&A, a SOCAM (Organização de Serviço para Gestão 
de Auditoria de Conformidade). Adotamos o mesmo mo-
delo utilizado na Europa, garantindo, assim, que todos os 
fornecedores da C&A, nacionais e internacionais, sejam 
regularmente auditados.  

Fizemos as primeiras inspeções em julho de 2006. Em 
setembro do mesmo ano, definimos os processos locais 
e o modelo de operação, o que nos tornou o primeiro 
magazine no Brasil a auditar toda a cadeia produtiva. 
A metodologia consiste em visitas não agendadas a 
100% dos nossos fornecedores diretos e a todas as ofi-
cinas contratadas por eles. Essas unidades de produ-
ção, próprias ou terceirizadas, devem ser informadas 
à C&A no momento do cadastro do fornecedor. Esse 
número pode variar bastante, e a longa extensão da 
cadeia dificulta seu rastreamento. Em 2009, havia 556 
contratos em vigor, cada um com diferentes números 
de subcontratados. 

Distribuição dos fornecedores  
sujeitos ao Código de Conduta
ESTADOS FORNEcEDORES OFIcINAS
BA 9 3
cE 8 10
ES 14 26
gO 4 11
Mg 56 138
MS 7 6
MT 0 1
pB 4 0
pE 4 1
pR 16 68
RJ 49 41
RN 2 34
RS 46 102
Sc 72 431
SE 3 0
Sp 262 1.069
ToTAl 556 1.941

De pontaa ponta
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“É muito gratificante observar como as nossas 
visitas fazem bem para as pessoas e como elas 
podem melhorar a partir das nossas instruções”, 
relata Maria Zenaide da Silva Carvalho, auditora da 
SOCAM. A história de Zenaide na C&A  
confunde-se  com o início do trabalho da SOCAM, 
em 2006. “Neste tempo todo, são muitas 
histórias”, comenta. Uma delas, que lhe chamou 
a atenção, foi o caso de uma estamparia que 
começou muito pequena e, hoje, é um grande 
fornecedor. “O proprietário cresceu com o suor do 
trabalho. Não tem faculdade e conta que aprendeu 
tudo com a vida, que cresceu graças à curiosidade 
dele e às nossas instruções.” Ela diz que 
empresas dos setores de lavanderia e estamparia 
demonstraram interesse em sustentabilidade e 
passaram a utilizar tratamentos de efluentes para 
separar os resíduos gerados em sua produção. 
Outras regularizaram toda a situação dos jovens 
de 16 a 18 anos e não empregam menores 
de idade. E muitos estrangeiros 
apresentam interesse na melhoria de 
sua infraestrutura e na regularização 
de documentos para residir no País, já 
que sabem que a SOCAM exige isso de 
seus fornecedores. E conclui: 

“Faço este trabalho porque eu 
acredito no que as pessoas 
podem levar de benefícios em 
relação a isso.”

Quando eu entro num local, a pessoa me 
pergunta: o que eu posso melhorar aqui?  
Eu reporto para ela, ela anota, e quando voltamos, 
três meses depois, pelo menos 50% das coisas 
foram feitas

maria Zenaide da silva 
Auditora da SOcAM
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manifesto Vitrine

 
A SOCAM realiza cerca de 2 mil inspeções por ano, 
sendo mais de 80% delas em oficinas de costura. Todas 
as informações coletadas geram relatórios importantes 
para o controle da evolução do trabalho. Mais do que 
avaliar a adequação às leis e ao Código de Conduta, a 
SOCAM conscientiza os fornecedores e orienta-os sobre 
como manter boas condições de trabalho. Os resultados 
já são sentidos na prática pelos auditores, cada vez mais 
bem recebidos em suas visitas. Muitos proprietários já 
estão preparados para apresentar as notas fiscais e os 
novos equipamentos, entre outras melhorias. 

Em 2009, ampliamos as exigências sobre questões de 
saúde e segurança do trabalho, que estão gerando pla-
nos de ação para melhoria dos fornecedores. Também 
nos últimos meses, a auditoria da SOCAM foi estendida 
aos fornecedores fixos de insumos de engenharia e escri-
tório. Um dos maiores desafios para os próximos anos é 
o desenvolvimento de processos de avaliação ambiental. 

Auditorias realizadas pela soCAm
pOSTOS DE TRABALhO AUDITADOS 2009 2008 2007 2006
Fornecedores 272 128 461 78
Oficinas 1.864 2.034 1.921 410
ToTAl 2.136 2.162 2.382 488

Nota: os números foram contabilizados a partir de setembro de 2006, quando tiveram início as atividades 
da SOCAM. Os postos auditados em 2009 correspondem a 85,5% do total de postos dos nossos fornece-
dores. Não temos o número consolidado do total de postos nos anos anteriores. 

o passo a passo da responsabilidade

Hoje, a SOCAM é composta no Brasil por quatro audi-
tores treinados e capacitados em normas internacio-
nais de saúde e segurança do trabalho, além de uma 
equipe sediada em nosso Escritório Central. Os audi-
tores se reúnem semestralmente para planejar a logís-
tica das visitas, com o cuidado de se alternarem entre 
as regiões. Os principais mercados são os estados do 
Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, 
Rio Grande do Norte e São Paulo e a região da Grande 
São Paulo – local considerado mais crítico. 

As inspeções seguem um roteiro, composto por 169 itens 
a serem vistoriados, que começa na atualização dos da-
dos, geralmente feita com o proprietário. Os auditores 
também conversam com os funcionários para checar es-
sas informações e entender melhor o contexto do traba-
lho, sempre com a preocupação de mostrar que o objeti-
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vo é melhorar as práticas, e não punir ou coagir. Ao final 
da visita, voltam a conversar com o proprietário, sobre a 
avaliação final e os pontos a serem melhorados. 

As informações são compiladas em relatórios, acompa-
nhadas de fotografias do local, e inseridas no Sistema de 
Suporte ao Fornecedor, uma plataforma digital de acesso 
da SOCAM e do próprio fornecedor. Assim, todos podem 
acompanhar a evolução dos indicadores.

Os critérios analisados são divididos em três níveis:

NívEIS DE gRAvIDADE OcORRêNcIAS MEDIDAS

Tolerância zero
Trabalho infantil e exploração  
de imigrantes ilegais

Bloqueio imediato das operações com a c&A. para voltar a 
fornecer, a empresa deverá apresentar provas da correção 
da infração encontrada. 

Infração gravíssima
Salários abaixo do mínimo e carga horária 
acima do permitido (44 horas semanais)

Fornecedor recebe uma notificação e tem sete dias para 
apresentar um plano de melhorias, cuja implementação 
será acompanhada pela SOcAM. caso não apresente 
o plano nesse período, o fornecedor não poderá emitir 
novos pedidos até regularizar essa pendência. Uma vez 
apresentado e aprovado o plano, o fornecedor tem um 
prazo de 60 dias para colocá-lo em prática.  

Infração grave
Ambiente de trabalho  
com risco à saúde dos funcionários

O procedimento é o mesmo adotado nos casos de infração 
grave, mas o fornecedor passa a ter um prazo de 90 dias 
para implementar o plano de ação.

Infração moderada
condições mínimas de infraestrutura,  
referentes à dignidade do funcionário, e  
omissão de oficinas na cadeia produtiva

Neste caso, valem as mesmas medidas tomadas nas 
infrações gravíssima e grave. No entanto, o fornecedor tem 
180 dias para executar o plano de ação proposto à SOcAM. 
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A periodicidade das visitas varia de acordo com as notas 
atribuídas nas avaliações, determinadas conforme o nú-
mero de infrações e o risco de cada operação. Até três, o 
risco é alto (A), e uma nova visita acontece em um inter-
valo máximo de seis meses. Nas notas de quatro a seis, 
o risco é médio (B), e as inspeções ocorrem anualmente. 
Por fim, na menor faixa de risco (C), com notas a partir de 
sete, novas visitas podem demorar até dois anos.

Consideramos como riscos críticos em nossa cadeia de 
fornecimento:

•  A existência de trabalhadores em situação análoga à 
de escravo e a exploração de grupos ou indivíduos vul-
neráveis – como é o caso dos imigrantes em situação 
irregular no Brasil, que ocorre com maior frequência na 
cidade de São Paulo e sua região metropolitana;

infrações ao Código de Conduta
INFRAçõES 2009 2008 2007 2006 ESTADOS

Imigrantes ilegais 14 8 30 5 Sp
Trabalho infantil 5 16 6 8 Mg, pR, RJ, RS, Sc e Sp
Menor em trabalho insalubre 2 12 21 1 ES, gO, RN, Sc e Sp
condições inaceitáveis de trabalho (infraestrutura) 4 15 2 1 RJ, Sc e Sp
pagamento abaixo do salário mínimo 85 67 54 5 ES, gO, Mg, pR e Sp 

carga horária acima do permitido 5 10 32 2 pR, RN e Sp

ToTAl 115 128 145 22 410

Nota: os números de 2006 foram contabilizados a partir de setembro, quando tiveram início as atividades da SOCAM. As infrações referem-se 
ao universo de 556 fornecedores. Consideramos como trabalho infantil a mão de obra de menores de 16 anos. Não é permitida, a jovens 
menores de 18 anos, a manipulação de produtos químicos. 

Planos de ação resultantes das auditorias
 2009 2008 2007 2006

planos de ação e  
práticas de remediação

115 128 145 22

percentual de contratos 
recusados ou com exigências 
de melhoria no desempenho

5,38% 4,58% 5,29% 3,48%

Nota: os números de 2006 foram contabilizados a partir de setembro, 
quando tiveram início as atividades da SOCAM.  

•  Trabalho infantil em pequenas oficinas e, principalmen-
te, familiares, onde o ambiente produtivo se confunde 
com a própria moradia;

•  Pagamento de salários abaixo do mínimo legal, o que 
é mais comum na periferia das grandes cidades onde 
há produção têxtil. A proximidade casa-trabalho, que 
eliminaria os custos com transporte e tempo de deslo-
camento, leva os trabalhadores a aceitar salários infe-
riores ao mínimo;

•  Situação crítica de saúde e segurança, mais frequen-
te nas periferias das grandes cidades, e que considera 
aspectos como iluminação insuficiente, inexistência de 
equipamento de combate a incêndio e instalações elé-
tricas inadequadas. 
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negociação justa e ética

A experiência com a SOCAM demonstra a carência do 
setor têxtil por informação e orientação e o nosso poten-
cial para contribuir com boas práticas na cadeia de valor, 
inclusive a melhoria da eficiência operacional. Essa pers-
pectiva motivou novas ações em 2009 voltadas à apro-
ximação com o fornecedor, indo além de uma postura 
de fiscalização e orientação para a promoção de uma 
parceria de longo prazo. 

Muitas dessas iniciativas partiram da pesquisa anual  de 
relacionamento, que revela qual a percepção de nossa 
imagem como cliente desses parceiros. Na pesquisa, 
aplicada em todas as áreas e de adesão voluntária, 
os fornecedores de confecção, logística, engenharia 
e escritório apontam quais os pontos críticos a serem 
melhorados para que se estabeleça uma relação mais 
justa e equilibrada.

No setor de logística, promovemos pelo menos duas 
reuniões por ano para ouvir os parceiros, conhecer 
suas demandas e expectativas para o futuro e também 
falar do planejamento da C&A. Novos encontros são 
agendados sempre que há necessidade de solucionar 
problemas pontuais.

A preocupação em demonstrar respeito e buscar desen-
volvimento conjunto, com resultados benéficos a todos, 

também vem amadurecendo na área de confecção. Con-
siderados um cliente inflexível, buscamos nos reposicio-
nar diante dos fornecedores, estabelecendo uma comu-
nicação constante para compreender as necessidades 
deles e desenvolver soluções conjuntas.

A partir dos resultados da pesquisa anual, a área de com-
pras passou a aplicar, em 2009, pesquisas trimestrais de 
relacionamento, com o objetivo de acompanhar mais de 
perto a evolução das estratégias. Uma delas foi o Progra-
ma Qualidade Assegurada, por meio do qual realizamos 
visitas e elaboramos um plano de melhorias em produtos 
e processos para os principais fornecedores. Ao melhorar 
e otimizar os processos, a qualidade e o volume de pro-
dução aumentaram, beneficiando as duas partes.  

A formulação das Regras de Ouro, um conjunto de 
orientações que asseguram um processo de negocia-
ção justo e ético, foi outro passo importante. As regras 
seguem os nossos valores e o Código de Conduta e fo-
ram disseminadas por meio de um treinamento a todos 
os gerentes de compras e assistentes. Além de propor 
diálogo constante e busca por soluções conjuntas, elas 
abordam questões como conhecimento técnico dos 
custos e do processo produtivo e a divulgação dos pra-
zos com antecedência. 
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Potencial de transformação

Outra iniciativa de 2009 para a valorização dos parceiros 
comerciais de confecção foi o Workshop com Fornecedo-
res. O evento reuniu os principais fornecedores de ves-
tuário feminino, masculino e infantil, além de calçados e 
acessórios, que representam 90% de todo o volume de 
compras da empresa.

Na ocasião, apresentamos nossos valores, estratégias de 
atuação, perspectivas futuras e planos de crescimento, e 
comunicamos nossa política de sustentabilidade. Por fim, 
falamos sobre competitividade, inovação e o propósito de 

“A iniciativa de fazer um workshop e dar satisfação ao fornecedor é muito importante”, 
declara Paulo Totaro, proprietário da Lorsa e fornecedor corporativo da C&A. 

“Eu acho que, como sempre, a C&A está um passo à frente de todo o mundo 
varejista no Brasil e até na América Latina. Quando veio para o País, fez escola: 
foi a primeira a fazer formulário de pedido, planejamento, entrega agendada, 
portal para acompanhamento da encomenda, controle de amostra. Na verdade, 
é uma faculdade de varejo. Quem tem a oportunidade de trabalhar com ela, está 
apto a trabalhar com qualquer rede varejista”, argumenta. 
Para Totaro, as ações da empresa em sustentabilidade confirmam o pioneirismo  
da empresa e a SOCAM ajuda muito nesse aspecto. 

fortalecer parcerias com foco no longo prazo, convidando 
todos a participar ativamente do desenvolvimento de no-
vos produtos e serviços. 

Com boa repercussão, o workshop foi inserido na agen-
da direcionada aos fornecedores e será reformulado para 
as próximas edições. O objetivo é que seja um espaço 
de interação e incremente a comunicação entre as duas 
partes. Trata-se de uma oportunidade para discutir temas 
relevantes aos negócios, como qualidade do produto, e 
engajar e trocar melhores práticas de sustentabilidade. 
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Alberto Buss,  
gerente de compras na área de projetos estratégicos

A C&A nos impinge a melhorar sempre, a 
investir em sustentabilidade. Por exemplo, 
para cumprir suas metas, estamos fazendo 
um investimento na lavanderia para o 
reaproveitamento da água
Paulo Totaro 
Fornecedor
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Direitos & Colaboração
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O Instituto C&A busca garantir o direito de crianças e 
adolescentes à educação com qualidade.

Quando instalamos nossas primeiras lojas no Brasil, na 
década de 70, já realizávamos iniciativas pontuais de 
apoio às comunidades onde estávamos presentes. O 
crescimento das operações e, consequentemente, das 
ações sociais fez com que optássemos por centralizar tais 
iniciativas e estruturar uma política de investimento social 
privado. Assim, nascia, em 1991, o Instituto C&A.

A organização surge em um cenário de democratização 
do País e de mobilização da sociedade civil pela defesa de 
seus direitos. A universalização do acesso ao ensino fun-
damental e a proteção das crianças e dos adolescentes 
despontavam entre as grandes demandas nacionais. Tais 
fatores inspiraram o Instituto C&A a concentrar seus esfor-
ços no tema da educação, promovendo o ensino de qua-
lidade, focado no desenvolvimento de cidadãos capazes 
de aprender continuamente e construir a própria história.

Missão

“promover a educação de crianças e adolescentes das 
comunidades onde a C&A atua, por meio de alianças e 
do fortalecimento de organizações sociais.”
 
ÁreAs e progrAMAs

educação, Arte e Cultura

• programa prazer em Ler

• programa Educação Infantil

• programa Educação Integral

Desenvolvimento institucional e Comunitário

• programa Desenvolvimento Institucional

• programa Redes e Alianças

Mobilização social

• programa Voluntariado

Ler é preciso
O Prazer em Ler é atualmente o programa do núcleo de 
Educação, Arte e Cultura que conta com o maior aporte 
de recursos financeiros do Instituto C&A. Criado em 2006, 
ele busca incentivar a formação de leitores e o gosto pela 
leitura, tida como uma prática social fundamental para a 
cidadania e importante fonte de conhecimento e cultura. 
Para promovê-la, as principais estratégias consistem em 
formar educadores para a mediação da leitura, estruturar 
bibliotecas, montar acervos e difundir a importância da 
leitura por meio de concursos, seminários e campanhas. 

Entre 2008 e 2009, foram apoiados 82 projetos de pro-
moção da leitura, em 126 escolas públicas, sob a coor-
denação de 80 organizações dedicadas à educação de 
crianças e adolescentes. Os educadores de cada institui-
ção fizeram cursos de formação específica e foram incen-
tivados a participar do concurso “Uma Leitura que Mexeu 

Educação 
nota 10
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evolução dos investimentos na comunidade (em mil reais)

pROgRAMAS

2009 2008 2007
prazer em Ler 5.986 6.510 6.817
Educação Integral 1.673 614 408
Educação Infantil 1.277 2.030 507
Desenvolvimento Institucional 1.885 836 1.183
Redes e Alianças 1.159 939 589
Voluntariado 1.636 1.438 1.154
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 400 0 500
Outras iniciativas em projetos 298 310 461
totAL 14.314 12.677 11.619

Nota: os recursos direcionados ao Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolescente provêm de doações diretas da C&A. 

com a Minha Cabeça – Machado de Assis”, no qual deve-
riam ler um livro do autor e relatar sua experiência. 

Na cidade de São Paulo, 47 escolas públicas participa-
ram do projeto Formação de Educadores e Alunos Media-
dores de Leitura nas Escolas, que atingiu 291 professo-
res. Já em Natal e Parnamirim (RN), o projeto alcançou 
79 escolas e 833 professores, beneficiando mais de 19 
mil alunos do ensino fundamental. As ações no Rio Gran-
de do Norte influenciaram a criação da lei sobre a Política 
Estadual de Promoção da Leitura Literária nas Escolas 
Públicas do Estado, em vigor desde janeiro de 2009.

Outro foco de investimento do programa são eventos e 
feiras de livros, com destaque para a Flipinha, versão 
infanto-juvenil da Festa Literária Internacional de Paraty 
(Flip). Como reconhecimento de todo o trabalho, o pro-
grama Prazer em Ler recebeu, em 2009, a menção hon-
rosa no Prêmio Vivaleitura, realizado pela Organização 
dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (OEI), pelo Ministério da Cultura (MinC) e 
pelo Ministério da Educação (MEC). O Instituto C&A pas-
sou a integrar os Comitês do Proler, o Programa Nacional 
de Incentivo à Leitura, vinculado à Fundação Biblioteca 
Nacional, órgão do Ministério da Cultura. Entre os obje-
tivos do programa está a discussão de políticas públicas 
para o acesso ao livro, contribuindo para a formulação de 
uma Política Nacional de Leitura. 

pRAZER EM LER

Abrangência 15 estados nas regiões sudeste, sul, 
Centro-oeste e nordeste

Organizações parceiras 38
Crianças 10.875
Adolescentes 7.839
Educadores 813
Adultos 1.220
professores 1.220
Familiares 3.651

C&A RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2009 • pág. 61 



Manifesto vitrine

Em 2010, um dos principais desafios é ganhar escala, 
com a criação de 17 polos de leitura pelo Brasil, cada 
um com grupos de quatro a 20 instituições, que apoiarão 
de 100 a 120 entidades. O concurso Escola de Leitores 
também é uma novidade. Lançado nos municípios de 
Natal, Paraty, Rio de Janeiro e São Paulo, ele selecionou 
projetos de incentivo à leitura propostos por 22 escolas 
públicas. Os vencedores receberão financiamento para 
estruturar bibliotecas e acervos ou para realizar ações de 
mobilização, contarão com um ano de assessoria técnica 
para a implantação do projeto e terão, ainda, dois de seus 
professores envolvidos em um programa de visita à Co-
lômbia, país considerado pela Unesco referência mundial 
em políticas de promoção da leitura.

Dizendo “sim” à educação

Para promover o acesso de crianças de 0 a 5 anos à 
educação de qualidade, o Instituto C&A desenvolve o 
programa Educação Infantil. Entre 2008 e 2009, foram 
realizadas parcerias estratégicas com organizações que 
trabalham pela garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes à educação, como a Fundação Abrinq – no 
desenvolvimento do projeto Creche para Todas as Crian-
ças – e a Associação Brasileira de Magistrados, Promo-
tores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da 
Juventude (ABMP). Outra novidade foi a integração do 
Instituto C&A à Rede Nacional Primeira Infância, forma-
da por organizações da sociedade civil, do governo e do 

setor privado e outras redes e organizações multilaterais 
que atuam na promoção da primeira infância. Também 
se destacam as articulações com a Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação e o Movimento Interfóruns de 
Educação Infantil do Brasil (Mieib), que reúne fóruns es-
taduais de educação infantil de todo o País. 

Em articulação com os programas Prazer em Ler e Volun-
tariado, o programa Educação Infantil realizou projetos de 
promoção da leitura com crianças. Em Itu (SP), uma par-
ceria com a Secretaria Municipal de Educação possibilitou 
a formação de diretores, coordenadores e professores de 
educação infantil da rede municipal de ensino. 

Já o programa Educação Integral dedica-se a contribuir 
para a efetivação do direito à educação integral de quali-
dade de crianças e adolescentes. Para tanto, desenvolve 
ações voltadas a promover o envolvimento da família e 
da comunidade no processo educativo, integrando essas 
duas instâncias de convivência da criança e do adoles-
cente à escola. Um dos avanços do programa entre 2008 
e 2009 foi a criação do Núcleo de Cultura e Arte. Tal fren-
te de trabalho apoia projetos de acesso à cultura para 
crianças e adolescentes e reúne instituições de trajetória 
consolidada no campo da educação integral em fóruns 
de discussão. No mesmo período, escolas públicas e or-
ganizações sociais receberam investimentos por meio do 
Fundo Juntos pela Educação, nas regiões de Campinas 
(SP), João Pessoa (PB) e Santa Rita (PB).

EDUCAÇÃO 
INFANTIL EDUCAÇÃO INTEgRAL

Abrangência
todos os estados 

brasileiros

5 estados nas regiões 
sudeste, Centro-oeste  

e nordeste

Organizações 
parceiras

11 87

Crianças 28.304 9.688

Adolescentes Não se aplica 14.756
Educadores 6.169 85
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Importante parceira do Instituto C&A, a organização Gotas de Flor com Amor é uma das 
participantes do programa Prazer em Ler. “Quando entrei, não tinha nenhuma experiência 
nisso, não sabia como montar um espaço e um acervo, por exemplo. O Instituto trouxe 
esse conhecimento, e a gente vai se desenvolvendo”, afirma a coordenadora pedagógica da 
instituição, Camila Campos Tinoco Fattori. 

Sempre valorizei a leitura, mas não em seu aspecto libertador, de que ela 
pode, de fato, fazer uma transformação por si só na vida de alguém.  
A gente percebe isso quando promove o vínculo da criança com o livro.  
Vê essa criança lendo e se tornando autônoma
Camila conta que, muitas vezes, esses leitores mirins acabam se tornando, também, mediadores 
de leituras. Às vezes, meninos de 10 anos auxiliam outros de 6 anos. “Na maioria dos casos, os 
pais têm ensino fundamental incompleto, e muitos são analfabetos. Então, você começa a ver 
essa criança levando livro para casa e lendo para o pai, e esse pai começa a se interessar. Isso 
causa um movimento na comunidade”, narra. 

uM pLAno pArA A eDuCAção

A experiência acumulada pelo Instituto C&A nos últimos 18 
anos vem possibilitando à organização desempenhar um papel 
importante no apoio à elaboração de políticas públicas. Além 
dos reconhecimentos do programa prazer em Ler (saiba mais 
na página 61), um dos mais representativos é a participação, 
em 2009, nas discussões relacionadas à educação infantil 
nas conferências municipal e estadual de educação. Em 2010, 
o Instituto C&A estará presente na Conferência Nacional de 
Educação, na qual será elaborado o plano Nacional de Educação 
para o ciclo 2011-2020. 

126   
escolas públicas 
são apoiadas pelo 
programa prazer em Ler
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Aos 32 anos, formado em Administração de Empresas e pai de três filhos, o goiano Junio 
Rodrigues Pinheiro atribui suas conquistas ao ingresso no Centro de Estudos e Promoção 
Social (Cepros), há 18 anos. Foi assim que conseguiu sair das ruas, libertar-se  das drogas 
e conhecer uma referência familiar. Parceiro do Instituto C&A, o Cepros deu a Junio 
a oportunidade de voltar a estudar e de trabalhar no setor administrativo da fábrica-
escola de calçados. “Era meu primeiro emprego, e posso dizer que a educação para o 
trabalho me fortaleceu muito. Tomei gosto pela área administrativa e, quando terminei 
o ensino médio, pensei comigo: ‘Se eu cheguei até aqui, não posso parar’. Passei no 
vestibular e consegui uma bolsa de estudos”, recorda. 

 
Por tudo o que vivi no passado, posso dizer que não existem 
meninos de rua. O que falta é oportunidade. E, para mim, o 
Instituto C&A significou a oportunidade. Quando olho para  
trás, vejo que realmente vale a pena ter vontade de mudar

Em uma parceria com o MEC, por meio do programa 
Mais Educação, e com a ONG Comunicação e Cultura, de 
Fortaleza (CE), o Instituto C&A também implementa um 
projeto de produção de jornais escolares por alunos de 
escolas públicas do País. Em curso desde o final de 2009, 
o projeto busca desenvolver as capacidades de leitura e 
escrita de crianças e adolescentes, bem como a capaci-
dade de leitura crítica e a integração comunidade-escola.

um impulso à sociedade civil

Responsáveis diretas pela implementação dos projetos 
que recebem apoio do Instituto C&A, as organizações 
sem fins lucrativos são estratégicas para o trabalho de 
promoção da educação de qualidade para crianças e 
adolescentes. Sob esse aspecto, fortalecer a rede de par-
ceiros se revelou, ao longo da história do Instituto C&A, 
condição fundamental para a realização de sua missão.

O programa Desenvolvimento Institucional auxilia insti-
tuições da sociedade civil organizada a desenvolver sua 
identidade, a aprimorar seu modelo de gestão e a mobili-
zar recursos de forma efetiva. 

Paralelamente, o programa Redes e Alianças contribui 
para o fortalecimento da sociedade civil ao estimular a 
articulação, a cooperação e a convergência de esfor-
ços entre organizações sociais que atuam no campo da 
educação de crianças e adolescentes. A troca de expe-
riências, o compartilhamento de objetivos e a atuação 
conjunta das organizações favorecem seu desempenho 
individual e coletivo.
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL REDES E ALIANÇAS

Abrangência 10 estados em todas  
as regiões do Brasil

4 estados nas regiões  
sudeste e Centro-oeste

Organizações parceiras 16 6
Crianças 50 2.559
Adolescentes 655 152
Jovens 600 3.233
Educadores 0 1.170
Familiares 175 0
Instituições 379 0

A ONG Ação Comunitária do Espírito Santo participa do programa Desenvolvimento Institucional desde 2008 
e já sente a diferença. Segundo a superintendente Maria Helena Spinelli Escovedo, quando a organização 

buscou a parceria do Instituto C&A, estava vivendo um momento difícil, sem foco e com a identidade confusa. 

“O Instituto C&A tem nos ajudado a dar conta do nosso ‘dever de casa’: a nossa 
sustentabilidade. Tem nos ajudado a repensar o projeto político-pedagógico, a atualizar  

nossa missão e gestão estratégica, a compartilhar nossos ganhos e avanços com os 
parceiros e a fortalecer nossa identidade institucional”, relata. 

Para Maria Helena, o maior de todos os avanços foi entender que a instituição é parte de um todo.  
Segundo ela, o Instituto C&A tem contribuído para o crescimento de um novo modo de encarar o terceiro setor. Maria Helena spinelli escovedo, 

Superintendente da ONg Ação Comunitária

Nosso desenvolvimento não 
acontece de forma solitária, e, sim, 
compartilhada com todos os nossos 
públicos. Repensamos a organização 
em suas várias dimensões, buscando 
a longevidade que queremos 
construir com nossos parceiros
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A associada Brisa Itatiane Miranda lembra que conheceu as ações do Instituto em seu primeiro dia de 
trabalho. No ano seguinte, em 2000, começou a atuar como voluntária, e nunca mais parou. “Eu gostei 
muito. Nunca tinha participado de um trabalho assim. Mudou tanto minha vida que quis me aprofundar, por 
isso fiz faculdade de Serviço Social”, conta. 

Para ela, um dos principais aprendizados foi o exercício da cidadania, que deixou de ser vista só no papel, 
acrescentando que é somente participando da comunidade que se conhece realmente os problemas do 
município. “Grande parte do nosso trabalho é feito durante o expediente, e é um privilégio poder sair para 
fazer isso”, diz, satisfeita. Atualmente, atua como mediadora de leitura para crianças de 0 a 6 anos, e leva o 
conhecimento para casa. 

“Hoje, paro para brincar e ler com meus sobrinhos. Também incentivei minha mãe e 
minha irmã a lerem e contarem a experiência.” 

participação social

A origem do programa Voluntariado está intimamente li-
gada à do Instituto C&A. Ele atende a uma das premissas 
de criação do instituto – oferecer aos associados da C&A 
a oportunidade de exercer o voluntariado utilizando re-
cursos provenientes da empresa.

Por trás disso, está a compreensão de que o voluntariado 
é uma importante forma de participação social e de de-
senvolvimento da sociedade. Outro aspecto é a prática 
secular da C&A de, onde quer que esteja, colocar sua 
marca a serviço da comunidade. 

Brisa itatiane Miranda
Associada voluntária da loja de Campinas

Às vezes, pensamos que nossos 
problemas são os maiores do mundo. 
Com esse trabalho, você aprende a 
olhar para o outro, e isso muda o jeito 
de ver a vida

Os associados são a parcela da empresa mais próxima 
da comunidade e, portanto, mais apta a perceber e agir 
sobre suas necessidades.

Cerca de 3,2 mil associados da C&A atuam como vo-
luntários do Instituto C&A, realizando trabalhos princi-
palmente durante o expediente comercial da empresa. 
Por meio do projeto Literatrupe, eles desenvolvem brin-
cadeiras e práticas de mediação da leitura com crian-
ças pequenas em espaços de educação infantil. Estão 
envolvidos, também, no mapeamento constante das 
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necessidades da comunidade, a partir de uma metodo-
logia de cartografia.

Alguns voluntários organizam bazares beneficentes com 
peças de roupas e acessórios doados pela C&A. Trata-se 
do Projeto Bazar, que arrecada recursos para instituições 
sociais aplicarem em ações educativas. Outros, ainda, 
vinculam-se a projetos diversos de educação e de gestão, 
como a formação efetuada em parceria com o Instituto 
Gesc (Gestão para as Organizações da Sociedade Civil).

Nessa parceria, profissionais voluntários da C&A atuam 
como consultores de um grupo de dirigentes de ONGs, 
usando seus conhecimentos empresariais para apoiar 
melhores práticas de gestão. Em 2009, foi realizada, no 
Escritório Central, a sexta edição do curso, que durou três 
meses e meio e reuniu conceitos teóricos e implementa-
ção de um projeto de gestão institucional.

A formação dos associados para o voluntariado é uma 
prática importante e inclui encontros com a equipe do 
Instituto C&A, oficinas pedagógicas, atuação supervisio-
nada e material de apoio. Para as lideranças, o treina-
mento é de capacitação para que incentivem as ativida-
des de voluntariado em suas equipes.

Nas unidades da C&A, os voluntários desenvolvem ativida-
des internas de mobilização dos diversos associados para 
a participação social, a exemplo dos encontros mensais 
chamados “Café com Letras”. São eles, também, os res-
ponsáveis pelo funcionamento da Estação de Leitura, uma 
minibiblioteca instalada em cada unidade da empresa que 
oferece, em média, um acervo de 25 livros de literatura 
para os associados. No biênio 2008/2009, foram criados 
14 novos espaços nas lojas novas e uma no Escritório Cen-
tral, com 1,4 mil exemplares. Até o fim de 2009, o progra-
ma somou 172 Estações de Leitura em todo o País.

Os voluntários organizam sua atuação por meio de 
comitês e se comunicam continuamente por uma 
rede social criada para dar suporte ao trabalho: o Por-
tal dos Voluntários, que pode ser acessado pelo link 
http://voluntarios.institutocea.org.br/site/.

Todas essas iniciativas renderam ao Instituto C&A o con-
vite para integrar, em 2009, o Global Corporate Volunteer 
Council (G-CVC), um conselho de empresas multinacio-
nais que mantêm programas estruturados de voluntariado 
no mundo todo.

3,2 mil associados da C&A 
atuam como voluntários
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Disque 100

Além das ações conduzidas diretamente pelo Instituto, 
aderimos institucionalmente a iniciativas voluntárias em 
prol do desenvolvimento social. Somos signatários do 
pacto empresarial Na Mão Certa, lançado em 2007 pela 
ONG Childhood Brasil e pelo Instituto Ethos para com-
bater a exploração sexual de crianças e adolescentes 
nas estradas. Além de doações anuais, trabalhamos pela 
conscientização das transportadoras terceirizadas, co-
laboramos nas campanhas de comunicação da ONG e 
educamos os caminhoneiros. 

Em 2008, adicionamos uma cláusula ao contrato obri-
gando nossos fornecedores de transporte a se com-
prometerem com o programa. Atualmente, 21 das 
24 transportadoras são signatárias. De uma a duas 
vezes por ano, os caminhoneiros participam de um 
workshop sobre o programa. Além de sensibilizá-los, o 
encontro propõe que eles atuem como agentes de mu-

dança e engajem outros caminhoneiros. Ao todo,  
242 profissionais de transporte já foram treinados. 

Os primeiros resultados são positivos. Até hoje, não hou-
ve denúncias contra motoristas da C&A, e alguns afir-
maram já ter denunciado situações de exploração nas 
rodovias. A orientação do programa é para que entrem 
em contato com a Secretaria Especial de Direitos Hu-
manos da Presidência da República, pelo Disque 100.

Além do engajamento no programa Na Mão Certa, so-
mos, desde 1998, uma Empresa Amiga da Criança, 
reconhecimento da Fundação Abrinq a organizações 
comprometidas com a melhoria da situação da infân-
cia no Brasil. Nesse mesmo ano, nós nos associamos 
ao Instituto Ethos, cuja missão é mobilizar, sensibilizar 
e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável.
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O problema acontece muito no Nordeste. Os pais oferecem os filhos em 
troca de R$ 10, R$ 5. Aprendi isso no curso e não esperava que fosse 
assim, tão grave  
Para Alexandre Jackson, assistente de direção da frota da C&A, o programa Na Mão Certa foi 
uma novidade. Conhecido pelos amigos como Pira, ele foi um dos principais responsáveis pelo 
treinamento de conscientização nos dois centros de distribuição, em Tamboré e no Rio de 
Janeiro. Ele conta que conversa com os motoristas da frota terceirizada e já sente que estão mais 
conscientes do problema, mesmo que ainda demore um pouco para que todos sejam sensibilizados 
e mudem de comportamento. “Muita gente já denunciou. Antigamente, não tinha esse foco voltado 
para os motoristas. Para eles, era indiferente. Mas, hoje, a C&A e outras empresas já aderiram a 
esse quesito, e as coisas já começaram a mudar”, afirma Alexandre. A partir do programa, que 
começou em 2007, ele diz que sente que pode contribuir para transformar essa realidade. “Não só 
eu como o povo, principalmente os motoristas. Se o povo se juntar, isso vai acabar”, acredita.
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Atitude & Inovação
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Atitude & Inovação



Reduzir, reutilizar e reciclar. Esse mandamento guia 
as nossas ações de responsabilidade ambiental.

inspirados na certificação internacional Leed (Leadership 
in Energy and Environmental Design), que provocam bai-
xo impacto no meio ambiente e na saúde dos funcioná-
rios envolvidos.

Um dos destaques da loja é o telhado verde, uma cober-
tura de 640 m² de gramado e plantas. Além do projeto 
paisagístico, o teto isola o calor e reduz a necessidade 
do uso de ar-condicionado. A C&A Eco também foi es-
colhida para estrear o programa de coleta e reciclagem 
de lixo eletrônico nas lojas. Os clientes são incentivados 
a depositar telefones celulares antigos, pilhas e baterias 
nos coletores disponíveis na loja, garantindo a destinação 
adequada aos produtos, nocivos ao meio ambiente. Em 
2010, realizaremos o programa de coleta e reciclagem 
em toda a rede, antecipando o cumprimento da legisla-
ção, que entrará em vigor em novembro.

As iniciativas ambientais da C&A tiveram início em 
2007, com a atuação de um comitê de responsabilidade 
ambiental formado por nossos associados de diversas 
áreas da empresa. Ainda que dispersas, essas ações 
formaram uma base consistente de onde a área de sus-
tentabilidade (chamada de Corporate Social Affairs) está 
promovendo a integração das questões ambientais à es-
tratégia da C&A.

O marco dessa trajetória foi a inauguração, em 2009, da 
C&A Eco, nossa primeira loja-verde no Brasil – também 
inédita no segmento de varejo de moda – e segunda da 
rede no mundo, estando a primeira na cidade de Mainz, 
na Alemanha. Localizado no centro de Porto Alegre, o 
prédio foi reformado para abrigar uma série de ações de 
ecoeficiência, responsáveis pela redução de 10% no con-
sumo de energia elétrica e de 30% a 40% no consumo 
de água. As obras seguiram padrões de construção civil 

Mudança
de hábito
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Há 24 anos cuidando das obras, reformas 
e manutenção da C&A, o engenheiro civil 

Carlos Duarte define a construção da 
loja-verde como um desafio. 

“É uma iniciativa impactante.  
A gente já fazia bastante coisa na 

área de sustentabilidade, buscando 
economia de energia e de água, mas 

de forma individualizada em diferentes 
lojas. A oportunidade de fazer uma loja 
sustentável foi boa porque juntou todas 

as ações numa única loja, e,  
ainda, fomos buscar outras 
possibilidades no mercado”

O engenheiro destaca que a C&A Eco foi um 
importante aprendizado. “Vamos tirar dessa 
experiência tudo o que der resultado e for 

realmente sustentável para aplicar em outras 
unidades”, enfatiza. Duarte afirma 

que todas as iniciativas relacionadas 
à sustentabilidade na construção 
civil, disponíveis no Brasil, terão o 

apoio da empresa. 
Iniciativas assim podem ter um custo 
inicial mais alto, mas, com certeza, 
revertem em alguma economia no 
futuro, beneficiando o planeta 
Carlos duarte  
Engenheiro
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telhAdo verde

Mínimo de 50% da área de piso coberta por uma 
vegetação diversificada.

benefícios associados:

•  Redução do efeito ilha de aquecimento causado 
pelo edifício;

• promoção da biodiversidade;

•  Isolamento térmico (menor necessidade do uso do 
ar condicionado);

• Melhor absorção da água da chuva;

• Ambiente agradável.

Gestão de resíduos dA obrA

Descartes gerados pela obra (metais, lâmpadas, 
madeira etc.) são encaminhados à cooperativas 
certificadas de reciclagem.

Benefícios associados:

•  Evitar que os aterros sanitários sejam 
sobrecarregados;

•  Alimentar outras indústrias que se utilizam de 
materiais recicláveis.

ProGrAmA de Gestão do lixo

•  Metais, plásticos, papel, papelão, vidro e 
resíduos orgânicos serão separados na loja 
em local específico e direcionados à coleta 
seletiva ou cooperativas de reciclagem.

tintAs Com bAixo teor de voC's

•  Tintas e vernizes com quantidades mínimas 
de substâncias nocivas à nossa saúde e 
conservação de elementos não estruturais no 
interior da edificação.

esPAço Cliente

Ambientação diferenciada com acesso às 
estratégias e ações de sustentabilidade que a 
loja oferece, vídeos e textos informativos.

Este espaço está localizado no andar subsolo, 
junto ao setor de trocas da loja e elevador.

eConomiA de enerGiA

•  painéis solares instalados na cobertura, para 
aquecimento da água dos chuveiros e para o 
banho-maria;

• Lâmpadas econômicas que reduzem o consumo;

• Equipamentos eletrônicos de baixo consumo.

eConomiA de ÁGuA
• Mictório a seco (sem água);

• Chuveiro com redução de 40% de consumo;

•  Caixa acoplada com sistema de descarga de 
duplo fluxo (3 ou 6 litros);

•  Torneiras de baixa vazão com arejadores de 
jato e temporizadores;

•  Novo sistema de ar condicionado, que traz 
redução do consumo de água.
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Canal de engajamento

A loja ecológica é uma oportunidade para apresentar aos 
nossos clientes o que já realizamos em benefício do meio 
ambiente. Ao mesmo tempo, é um veículo de educação e 
conscientização sobre o papel e as responsabilidades dos 
consumidores no momento em que escolhem determina-
das marcas, produtos ou serviços.  

O Espaço Cliente, criado dentro da C&A Eco, é um dos 
destaques para esse engajamento. Aproveitando o contato 
direto com o consumidor, reúne produtos de impacto am-
biental reduzido. São roupas de algodão orgânico e de ma-
lha pet, chinelos de pneu reciclado e sacolas retornáveis. O 
espaço também apresenta vídeos educativos sobre o tema. 
Atuando como monitores, nossos associados receberam 
treinamento especial em sustentabilidade para transmitir 
esses conhecimentos de forma adequada aos clientes. 

Esse treinamento será estendido em 2010 a todos os asso-
ciados que trabalham em nossas lojas. Tanto no Escritório 
Central como nos centros de distribuição, os associados 
já participam de treinamentos sobre o tema e aprendem 
hábitos simples, que podem fazer a diferença no trabalho 
e em casa, como não desperdiçar água e luz, separar o lixo 
e preferir objetos feitos de material reciclado. 

Quanto aos fornecedores, o desafio para os próximos 
anos é incluir questões ambientais à auditoria da SOCAM . 
Assim como levamos conhecimento e orientação a micro-
empresários da indústria têxtil sobre melhores práticas 
sociais, acreditamos que podemos contribuir também 
para a redução dos impactos causados pelos processos 
de produção. 

Vera Regina Medeiros é cliente da C&A desde 1984. Sempre compra roupas para os filhos e netos na 
loja, especialmente quando começam as estações de verão e inverno. Porto-alegrense, já frequentava 
a loja do centro da cidade, e pôde notar a diferença quando ela se transformou na C&A Eco. 

Quanto aos produtos, conta que gostou das cores e texturas das peças de algodão orgânico. As 
ecobags também chamaram muito a atenção. “São muito bonitas, e já estou usando. Acho mais 
prático do que carregar um monte de sacolas.” Ela destaca, ainda, a coleta de baterias de celular e 
pilhas usadas. 

“Deixando o coletor exposto na loja, uma pessoa vê e comenta com a outra. 
Isso é importante. É uma ótima solução, porque a gente nunca sabe onde pode 
colocar esses materiais”, ressalta. 

Achei muito interessante a iniciativa 
de divulgar as informações sobre 
reciclagem e energia. Ajuda a educar 
as pessoas e mostra que a C&A está 
pensando no mundo
vera regina medeiros,  
Cliente C&A
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manifesto vitrine

Os caminhões que passam no teste recebem um selo 
verde, válido por três meses, até que a inspeção se repi-
ta. Caso seja reprovado, o veículo deve ser ajustado em 
30 dias, e, se ainda não obtiver bons resultados, deixa de 
operar para a C&A.

Renovamos a frota própria em intervalos de cinco a sete 
anos, com a aquisição de caminhões mais eficientes e 
menos poluentes. Outra prática é a logística colaborativa, 
em que os nossos caminhões que levam mercadorias às 
lojas de outras regiões retornam aos centros de distribui-
ção, do Rio de Janeiro ou São Paulo, com mercadorias 
de nossos fornecedores. O desafio é buscar sinergia com 
mais parceiros dispostos a compartilhar as operações, re-
duzindo custos e emissões para as duas partes.

A preocupação estende-se ainda ao descarte correto 
de pneus e do óleo dos motores. A mesma exigência é 
cobrada dos fornecedores de transporte, conforme de-
terminam as cláusulas de contrato, revistas em 2008, e 
que também incluem a inspeção do opacímetro. Para os 
próximos anos, a meta é implantar um processo estru-
turado de fiscalização dessas ações, garantindo que os 
resíduos agressivos ao meio ambiente tenham, de fato, a 
destinação correta.

movido a moda e a biodiesel

Adotamos, desde 2005, o biodiesel B2 como combus-
tível dos 35 caminhões da frota própria. É chamada B2 
a mistura do óleo mineral tradicional com 2% de óleo 
vegetal, que não exige troca de motores, mantém o de-
sempenho do veículo e reduz a emissão de poluentes. 
Em 2008, a utilização dessa mistura tornou-se obrigatória 
pela legislação. Em 2009, a previsão era mudar o com-
bustível para o B5 (cuja proporção de óleo vegetal é de 
5%), antecipando mais uma vez o cumprimento da lei. 
No entanto, isso não foi possível em decorrência de limi-
tações do mercado. O mesmo problema ocorre na frota 
terceirizada, que não pode utilizar o biodiesel por conta 
da escassez do produto em outras regiões do País.

O opacímetro foi mais uma importante evolução no 
controle de emissões. Adquirido em 2008, o aparelho 
é responsável por avaliar a emissão de poluentes de 
todos os caminhões que transportam mercadorias da 
C&A, da frota própria ou terceirizada. O objetivo é ga-
rantir que a quantidade de poluentes emitidos pelos 
escapamentos seja a esperada para cada tipo de motor, 
segundo as determinações do Conama (Conselho Na-
cional do Meio Ambiente).

CONSUMO DE ENERgIA DIRETA (EM gJ)

Diesel 

gLp

2009 2008 2009 2008

21.904

788 868

14.468
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menos é mais

Para reduzir o consumo de energia elétrica, utilizamos 
um controlador programado para ligar e desligar automa-
ticamente o ar-condicionado e a iluminação, de acordo 
com o horário de funcionamento das lojas. O mesmo sis-
tema é utilizado no Escritório Central. Além disso, o de-
senvolvimento de um software permitirá a uma equipe de 
engenheiros acompanhar e corrigir a temperatura das lo-
jas pelo computador, minuto a minuto. Após a realização 
de testes em três lojas no Rio de Janeiro, a ideia é que a 
tecnologia seja instalada em todas as unidades do País. 

As iniciativas incluem ainda timers instalados nas luminá-
rias das lojas de rua, programados para acenderem so-
mente à noite, e o uso de lâmpadas fluorescentes mais 
econômicas nas áreas de venda. Até o fim de 2009, 25% 
das lojas já contavam com o novo equipamento, que re-
duz o consumo de energia na iluminação em 8%, o que 
representa 3% do total de energia da loja. Substituímos 
reatores e adotamos lâmpadas econômicas, com a expec-
tativa de diminuir o consumo de energia em 10% nos pró-
ximos anos. O uso de painéis solares para o aquecimento 
da água dos chuveiros, a troca dos monitores das estações 
de trabalho e a utilização de impressoras com selo Energy 
Star complementam a lista de estudos e iniciativas. 

291.662 m3
de água consumida em 2009 nas lojas, dos 

centros de distribuição e do Escritório Central*. 

CONSUMO DE ENERgIA INDIRETA (EM kWh)

Energia elétrica

2009 2008
Nota: esse valor se refere ao consumo das lojas, dos centros 
de distribuição e do Escritório Central. O aumento no consumo 
reflete a expansão do número de lojas. Em 2008, eram 166 
lojas, e, em 2009, 178. A energia elétrica consumida provém 
basicamente da rede pública de fornecimento. Temos algumas 
unidades em que a energia é fornecida pelos shoppings, que, 
na maioria, recebem a energia também da concessionária. Há 
casos, porém, em que esses shoppings possuem cogeração 
de energia, como o Shopping Iguatemi Bahia, em Salvador, e o 
Carioca Shopping, no Rio de Janeiro.

 116.948.564 
 125.244.124 

*  Não temos dados consolidados 
sobre o consumo de 2008
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Os aparelhos de ar-condicionado estão sendo trocados 
por equipamentos mais modernos e eficientes, feitos 
com sistema de condensação de ar. O modelo antigo 
desperdiça água e gasta mais energia. A substituição 
tem acontecido desde 2003, em todas as lojas novas 
e reformadas, e sempre que um aparelho precisa ser 
trocado. Cerca de 85% das lojas já contam com o novo 
sistema, registrando economia de 15% a 25% em ener-
gia e de 50% em água.

PeGAdA eColóGiCA

Em 2008, fizemos o primeiro inventário dos gases de 
efeito estufa emitidos por nossos processos de transporte 
de produtos, viagens de funcionários e consumo de 
energia. Este levantamento, realizado novamente em 
2009, faz parte de um projeto do grupo Cofra, que está 
mapeando sua pegada ecológica em todo o mundo.

Apesar da manutenção dos níveis de emissão nos 
deslocamentos aéreos e marítimos e também no consumo 
de energia, verificamos uma elevação expressiva no 
transporte rodoviário, explicada pela expansão dos 
nossos negócios em 2009. A abertura de novas lojas 
em diversas cidades do Brasil gerou um aumento no 
volume de produtos transportados e a necessidade de 
remanejamento da logística, com a realização de um 
número maior de fretes. 

Duas lojas no Rio de Janeiro, no Centro e em Bonsuces-
so, possuem um sistema de captação de água das chu-
vas. Os prédios foram construídos pela C&A e, por isso, 
pudemos implementar o projeto – o que não acontece 
em prédios antigos ou nas lojas instaladas em shopping 
centers. A água pode ser utilizada nos vasos sanitários, 
na limpeza das calçadas e na rega de plantas. A redução 
no consumo de água também foi sentida com a instala-
ção de arejadores em todas as torneiras das lojas, com 
diminuição de 15% na utilização de água.  

Com a crise econômica mundial de 2008 e 2009, 
não foi possível desenhar um plano de redução das 
emissões de gases de efeito estufa, com metas e prazos 
fixos. Mesmo isoladamente, porém, as iniciativas 
continuaram evoluindo. para os próximos anos, o 
objetivo é que sejam integradas e atinjam resultados 
acompanhados regularmente.

No transporte, as inovações na frota própria são 
estendidas às terceirizadas, sempre por meio de 
treinamentos e conscientização. Nas lojas, alguns 
avanços se restringem às unidades de rua, onde 
possuímos autonomia total sobre as operações. Já nos 
shoppings, onde se instalam 80% da rede, a ideia 
é utilizar nosso poder de influência para incentivar 
práticas de ecoeficiência. 

emissões de gases de efeito estufa (em tCo2e)

FONTE 2009 2008

Viagens aéreas 1.953,28 1.898,70
Transporte rodoviário  
(frota própria) 42.866,36 29.494,57

Transporte marítimo 973,30 1.318,53

Transporte aéreo 3.811,80 3.430,62

Energia elétrica 3.081,01 2.963,39

totAl dAs emissões 52.685,75 39.105,81

Nota: Para as emissões no transporte, utilizamos a metodologia 
da UK DEFRA (United Kingdom Department for Environment, 
Food and Rural Affairs), que se baseia no peso da carga por frete 
e na emissão de cada passageiro por km voado. No caso da ener-
gia consumida, adotamos o tier 2 da metodologia do IPCC (2006), 
uma vez que o fator de emissão é específico do Brasil, onde gran-
de parte da matriz energética é proveniente de fontes renováveis.
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mudança de hábito

Para substituir a tradicional sacola plástica por um mate-
rial menos agressivo ao meio ambiente, oferecemos, desde 
2008, em todas as lojas do Brasil, as sacolas degradáveis. 
Essas sacolas são produzidas com um aditivo que acelera 
o processo de fragmentação das moléculas do plástico, na 
presença de luz, umidade e oxigênio. Entendemos que a 
solução ainda não é a ideal, pois o produto continua sendo 
proveniente do petróleo e contaminando o meio ambiente 
com seus fragmentos, mas é uma alternativa para com-
bater os problemas causados pelas sacolinhas plásticas 
tradicionais, que levam até 450 anos para se decompor na 
natureza. Ainda assim, continuamos estudando alternati-
vas para reduzir ainda mais esse impacto, como o desen-
volvimento de soluções biodegradáveis.

A ecobag, por outro lado, é a opção mais indicada em 
termos de sustentabilidade. Produzida com algodão cru, 
ela é reutilizável, mais resistente e de longa vida útil. Des-
de 2009, é vendida em todas as lojas do País a preço de 
custo, com o objetivo exclusivo de incentivar bons hábitos 
de compra e reduzir o consumo de sacolas plásticas.

Também ecologicamente corretas, as embalagens de 
presente são de papel 100% reciclado. Elas são ofereci-
das gratuitamente nas lojas desde 2005. 

materiais usados (em unidades)
MATERIAIS DIRETOS 2009

Sacolas degradáveis 47.072.700
Caixas de presente  
de papel reciclado 13.951.800

Cabides 1.414.600
papel reciclado 21.350.000
Araras 106.799
Ecobag 125.896
Bobinas 958.860
volume total 84.980.655
Insumos reciclados 42%

Nota: As sacolas degradáveis, as araras e as bobinas provêm de 
recursos não renováveis. No caso dos cabides, 12% do volume 
total da matéria-prima utilizada são provenientes de reciclagem.  
Não temos os dados consolidados para 2008.
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reciclagem de ideias

A coleta seletiva foi um dos nossos grandes avanços nos 
últimos anos. O Escritório Central, os centros de distribui-
ção e 40 lojas já possuem um sistema próprio de destina-
ção adequada para cada tipo de resíduo, garantindo sua 
reciclagem ou reutilização. Entre as lojas que não imple-
mentaram um sistema, a principal limitação é a oferta do 
serviço de coleta de lixo reciclável na cidade.

Paralelamente à coleta, substituímos o papel branco pelo 
reciclado, valorizando os produtos que retornam à cadeia 
produtiva. Nas lojas, os cabides são compostos por 12% 
de plástico reciclado. Já para a redução de resíduos, todos 
os associados do Escritório Central receberam canecas, 
como alternativa ao uso de copos plásticos descartáveis.

destinação dos resíduos (em kg)

pOR MéTODO DE DISpOSIçãO 2009 2008

perigosos

Reprocessamento 
ou Reciclagem 382.460 282.360

Incineração 184,5 200,5

Descontaminação 
de lâmpadas 1.772 0

Não perigosos

Reciclagem 71.370 80.400

Aterro sanitário 
externo 248.000 281.000

total dos resíduos 703.786,50 643.960,50
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Wagner Dias é um exemplo de associado engajado. “Eu sempre estive muito ligado às 
questões do meio ambiente. Quando foi criado o comitê de sustentabilidade no centro 
de distribuição de Tamboré, eu logo quis ser voluntário.” Dentre as ações realizadas pelo 
grupo, destaca-se a implantação de um programa de coleta seletiva. 

Já havia um trabalho pequeno, mas era parcial, sem o 
envolvimento de todos, e contemplava basicamente papelão. 
Montamos um plano de ação e conseguimos colocar isso nas 
operações diárias 
A decisão também significou ampliar a coleta para todos os produtos descartáveis. Outra 
iniciativa foi a realização da Semana de Sustentabilidade. O grupo montou uma feira 
de artesanato a partir de objetos que geralmente são descartados. Foi o início de uma 
mudança de comportamento, que já ultrapassa a empresa. “As pessoas passaram a ver 
com outros olhos a questão do lixo, da coleta seletiva”, avalia. Segundo ele, muitos 
contam que, quando estão andando na rua, por exemplo, procuram o lugar adequado 
para jogar o lixo. 
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Modo de usar
Este primeiro Relatório de Sustentabilidade da C&A 
Brasil compreende o período de janeiro a dezembro 
de 2009 e apresenta nossas informações nos âmbitos 
econômico, social e ambiental, coletadas no Escritório 
Central, nos centros de distribuição e nas lojas. Ele foi 
produzido nas versões português e inglês, e sua perio-
dicidade será bienal.

Consideramos ter alcançado o nível C autodeclarado 
de aplicação das diretrizes G3 da Global Reporting Ini-
tiative (GRI) em relação aos indicadores essenciais de 
desempenho. Em virtude da importância da cadeia de 
fornecimento em nosso setor e da complexidade de suas 
relações, optamos por também relatar indicadores espe-
cíficos do setor de vestuário, que estão sendo desenvolvi-
dos internacionalmente pela GRI.

C C+ B B + A A+

Autodeclarado

Examinado  
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Para identificar os temas essenciais deste relatório, foram 
considerados os seguintes passos:

Diagnóstico das ações. Em 2008, fizemos um diagnóstico 
para identificar as principais ações e os pontos de me-
lhoria na gestão, de acordo com os nossos princípios de 
sustentabilidade; 

Matriz de materialidade. Construímos uma matriz de ma-
terialidade, agrupando e ponderando os temas de sus-
tentabilidade em dois eixos: importância para stakehol-
ders e para a própria C&A; 

Pesquisa com clientes e associados. Realizamos uma 
pesquisa com nossos clientes e associados com o obje-
tivo de envolvê-los no processo de relato com suas per-
cepções e expectativas. O resultado dessa pesquisa nos 
ajudou a validar e consolidar a matriz de materialidade;

Workshops de capacitação. Para envolver nossos as-
sociados no processo de coleta de dados, realizamos 
workshops para apresentar os objetivos do relato, o con-
ceito da GRI, a dinâmica de trabalho durante o processo 
de coleta de informações e a importância do engajamen-
to dos associados na elaboração do relatório;

Entrevistas sobre estratégia e práticas de gestão. Entrevis-
tamos diretores, gerentes, gestores e principais lideran-
ças da empresa para a coleta de informações e redação 
dos textos;

Produção editorial e fotográfica. Elaboramos este relatório 
com base no conceito “de pessoas, por pessoas, para 
pessoas”, com fotografias e depoimentos de associados, 
clientes, fornecedores e parceiros sociais que fazem par-
te de nosso cotidiano.  
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RESpOSTA OU INDICAçãO DO CApíTULO págINA

estrAtÉGiA e ANÁlise

1.1 Declaração da presidência  
sobre a relevância da sustentabilidade

Mensagem do presidente 4

PerFil orGANiZACioNAl

2.1 Nome da Organização perfil 8

2.2 principais marcas, produtos e/ou serviços perfil 9

2.3 Estrutura operacional perfil 8

2.4 Localização da sede perfil 8

2.5 países em que a organização opera perfil 8

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade A C&A é uma empresa familiar, de capital fechado. –

2.7 Mercados atendidos perfil 8

2.8 porte da organização perfil 8

2.9 principais mudanças em 2009 perfil 10

2.10 prêmios recebidos perfil 13

PArÂMetros PArA o relAtório

3.1 período coberto pelo relatório Sobre o Relatório 84

3.2 Data do relatório anterior mais recente Sobre o Relatório 84

Índice remissivo GRI
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3.3 Ciclo de emissões de relatórios Sobre o Relatório 84

3.4 Dados para contato em caso de perguntas Sobre o Relatório 5

3.5 processo para a definição do conteúdo do relatório Sobre o Relatório 85

3.6 Limite do relatório Sobre o Relatório 85

3.7 Limitações quanto ao escopo  
ou ao limite do relatório

Sobre o Relatório 85

3.8

Joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, 
operações terceirizadas e outras organizações que 
possam afetar a comparabilidade entre períodos e/ou 
organizações

Sobre o Relatório 85

3.10 Explicação das consequencias de quaisquer 
reformulações de informações

Sobre o Relatório 85

3.11 Mudanças significativas em comparação com anos 
anteriores

Sobre o Relatório 85

3.12 Tabela que identifica a localização das informações 
no relatório

Sobre o Relatório 86

GoVerNANÇA, CoMProMissos e eNGAJAMeNto

4.1 Estrutura de governança
Nossa estratégia é planejada e executada por um grupo de lideranças formado pelo presidente e os 
diretores de Recursos Humanos, Compras, Operações e Finanças. Chamado Management Team (Time 
gestor), este grupo determina e administra os assuntos estratégicos e táticos da empresa.

–

4.2 O presidente do mais alto órgão de governança 
também é o diretor executivo?

Sim. –

4.3 Número de membros independentes ou não executivos 
do mais alto órgão de governança

Nenhum. –

4.4
Mecanismos para que acionistas e empregados façam 
recomendações ou deem orientações ao mais alto 
órgão de governança

Canal Aberto. Veja detalhes no capítulo governança, Compromissos e Engajamento 18

4.8 Declaração de missão e valores, códigos de conduta e 
princípios internos

governança, Compromissos e Engajamento 19

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela 
organização

governança, Compromissos e Engajamento 21
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4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders 
com os quais se engajar

governança, Compromissos e Engajamento 21

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders governança, Compromissos e Engajamento 21

DeseMPeNHo eCoNÔMiCo

eC1 Valor econômico direto gerado e distribuído governança, Compromissos e Engajamento 20

eC2 Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido 
às mudanças climáticas

governança, Compromissos e Engajamento 19

eC5 proporção do salário mais baixo comparado ao mínimo 
local

para os associados que trabalham em período integral, o salário mais baixo é equivalente ao 
salário mínimo nacional. para a função de jovem aprendiz, em tempo integral, o salário mais baixo 
praticado é 9% inferior ao salário mínimo.

–

eC7 procedimentos para contratação local e membros de 
alta gerência recrutados na comunidade local

Em 2009, 97% dos diretores executivos, diretores, gerentes gerais, gerentes de área e coordenadores 
eram da comunidade local (Brasil). Em 2008, essa proporção era de 96%. Veja detalhes das nossas 
práticas de contratação local em Valorização dos Associados.

–

eC8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços para benefício público

promoção do Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 62

DeseMPeNHo AMbieNtAl

eN1 Materiais usados por peso ou volume Conservação do Meio Ambiente 79

eN2 percentual dos materiais usados provenientes de 
reciclagem

Conservação do Meio Ambiente 79

eN3 Consumo de energia direta Conservação do Meio Ambiente 76

eN4 Consumo de energia indireta Conservação do Meio Ambiente 77

eN5 Energia economizada por melhorias em conservação 
ou eficiência

Conservação do Meio Ambiente 78

eN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta Conservação do Meio Ambiente 77

eN8 Total de retirada de água Conservação do Meio Ambiente 77

eN16 Emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa Conservação do Meio Ambiente 78

eN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa e as reduções obtidas

Conservação do Meio Ambiente 78
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eN22 peso total de resíduos Conservação do Meio Ambiente 80

eN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de 
produtos e serviços

Conservação do Meio Ambiente 79

AF18 programas para substituição de adesivos orgânicos 
por produtos à base de água

Respeito aos Clientes 33

AF19 práticas de busca de alternativas mais seguras às 
substâncias restritas, incluindo sistemas de gestão

Respeito aos Clientes 33

AF20 Lista dos materiais ambientalmente preferenciais 
utilizados nos produtos de vestuário e calçados

passamos a oferecer em 2009 coleções feitas com matérias-primas de menor impacto ambiental, 
como algodão orgânico, pET reciclado e fibra de bambu. Esta é uma iniciativa incipiente, que 
representa apenas 0,16% do volume que comercializamos.

–

DeseMPeNHo soCiAl – PrÁtiCAs trAbAlHistAs e trAbAlHo DeCeNte

lA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato 
de trabalho e região

Valorização dos Associados 36

lA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados
Tivemos, em 2009, uma taxa de rotatividade (turn over) de 63,59%, com um total de 10.220 
associados que deixaram a C&A. Em 2008, foram 8.123 desligamentos, que geraram uma taxa de 
rotatividade de 48,63%.

–

lA3
Benefícios oferecidos a empregos de tempo integral 
que não são oferecidos a empregados temporários ou 
de meio período

Todos os benefícios são igualmente concedidos a todos os associados, independentemente da carga 
horária. Exceção apenas para o seguro de vida, concedido para os cargos previstos em lei ou de 
acordo com a convenção coletiva.

–

lA4 percentual de empregados abrangidos por acordos de 
negociação coletiva

Todos os associados são abrangidos por acordos de negociação coletiva. –

lA6 percentual dos empregados representados em comitês 
formais de segurança e saúde

100% dos empregados são representados por comitês formais de segurança e saúde. –

lA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmos e óbitos

Em 2009, registramos 67 casos de lesões por acidente de trabalho e um óbito, causado pela 
epidemia de gripe suína. Ambos representam uma taxa de 0,34% sobre a jornada total dos 
associados. Também tivemos 105 casos de doenças ocupacionais (equivalente à taxa de 0,53%). Ao 
todo, foram 765 dias de trabalho perdidos, a uma taxa de 3,85% da jornada total dos associados 
programada para o ano. 

–
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lA8
programas de educação, treinamento, 
aconselhamento, prevenção e controle de risco em 
relação a doenças graves

Em nossas práticas de saúde e segurança do trabalho, destacam-se o programa de prevenção 
de Riscos Ambientais (ppRA), o programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (pCMSO) e a 
Comissão Interna de prevenção de Acidentes (Cipa), que são importantes aliados na garantia de 
um ambiente seguro. Desenvolvemos também o Manual de prevenção, Saúde e Bem-estar com  
informações, dicas e ilustrações que mostrem maneiras simples e práticas de relaxar o corpo e a 
mente e oferecer melhor qualidade de vida no trabalho. 

–

lA11 programas para gestão de competências e 
aprendizagem contínua

Valorização dos Associados 38

lA12 Empregados que recebem regularmente análises de 
desempenho e desenvolvimento de carreira

Valorização dos Associados 39

lA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança 
corporativa e outros empregados

Valorização dos Associados 44

AF22 políticas e práticas de utilização de empregados 
temporários ou de jornada reduzida

Contratamos temporários nos principais eventos do ano: Dia das Mães, São João (específico para o 
Nordeste do Brasil), Dia dos Namorados, Dia dos pais, Dia das Crianças e Natal. Nessas ocasiões, 
determinamos a data de início e de finalização das atividades desses associados. Também 
selecionamos temporários, por um período máximo de três meses, para a substituição de associados 
afastados por doença, licença-maternidade ou acidente de trabalho.

–

AF24
políticas e práticas para a seleção de agências de 
emprego, incluindo sua aderência às convenções da 
OIT

Utilizamos agências de empregos para a contratação de temporários nos casos previstos no 
indicador AF22. Essa contratação ocorre nos mesmos moldes dos associados efetivos, com salários 
compatíveis com o cargo e a atividade desempenhada. O contrato dos temporários incorpora 
possíveis alterações previstas na convenção trabalhista, como é o caso dos dissídios salariais. 
Todas essas informações estão previstas nos contratos assinados com as empresas fornecedoras de 
mão de obra temporária.

–

AF25 políticas e práticas sobre deduções nos salários que 
não são previstas em lei

pagamos 100% da taxa de assistência médica dos associados que utilizam o plano de medicina 
de grupo. Caso o associado opte por incluir seus dependentes, ele contribui com 50% do custo da 
assistência médica deles. para os usuários do plano autogestão administrado há coparticipação 
tanto na utilização médica e odontológica na rede quanto por meio de reembolsos. Oferecemos 
também plano odontológico gratuito para associados e dependentes, com coparticipação de 
20% quando há utilização do serviço. O convênio farmácia, por sua vez, facilita a compra dos 
medicamentos pelos associados por meio de desconto em folha, sendo que os valores são pagos 
integralmente pelo associado. Já as refeições são descontadas conforme previsto no pAT, programa 
de Alimentação ao Trabalhador. O empréstimo consignado é limitado conforme a legislação.

–
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AF26
políticas sobre jornada de trabalho, incluindo 
definição de horas extras e ações para prevenir horas 
extras excessivas ou forçadas

A jornada de trabalho mínima para nossos associados é de quatro horas diárias. Reduzimos em 15 
minutos a jornada de todos os associados com carga diária superior a cinco horas, sem prejuízo do 
intervalo de descanso, concedido por liberalidade pela C&A. Esses 15 minutos são remunerados. 
Oferecemos café da manhã gratuito a todos os associados na abertura da loja, independentemente 
da carga horária. O associado que não participa da abertura da loja tem direito a um lanche no 
intervalo de descanso de 15 minutos. Já o associado com intervalo de 30 minutos deverá aproveitar 
esse período para fazer sua refeição. É expressamente proibido trabalhar durante esse intervalo. O 
associado não pode fazer duas jornadas de trabalho no mesmo dia, sendo que o período entre uma 
jornada e outra deve ser de, no mínimo, 11 horas. Se o associado que trabalha em tempo parcial 
fizer hora extra, cumprindo uma jornada superior a seis horas, o intervalo para descanso e refeição é 
igual ao dos associados que trabalham em tempo integral, ou seja, 30 minutos. 

–

AF27 políticas e ações para proteger os direitos das 
empregadas gestantes e mães

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 do bebê. 

–

AF32
Ações para evitar a discriminação por gênero e 
promover oportunidades de avanços na carreira para 
as mulheres

As mulheres representam a maioria de nosso quadro de associados e consideramos que tanto 
homens quanto mulheres possuem oportunidades iguais. Ressaltamos a existência do Código de 
Ética e a possibilidade de os associados denunciarem, diretamente à diretoria executiva, quaisquer 
violações a esse código por meio do Canal Aberto.

–

DeseMPeNHo soCiAl – Direitos HUMANos

Hr2 Empresas contratadas e fornecedores críticos que 
foram submetidos a avaliações referentes aos direitos 
humanos

Fortalecimento da Relação com os Fornecedores e Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 50

Hr6 Operações de risco significativo de ocorrência de 
trabalho infantil e as medidas tomadas

Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 54

Hr7
Operações de risco significativo de ocorrência de 
trabalho forçado ou análogo ao de escravo e as 
medidas tomadas

Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 54

Hr8 percentual do pessoal de segurança submetido a 
treinamento em direitos humanos

Valorização dos Associados 41
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DeseMPeNHo soCiAl – soCieDADe

so5 participação na elaboração de políticas públicas e 
lobbies

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 60

so7 Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de 
truste e monopólio

Encerramos 2009 com 1 (uma) ação judicial pendente relacionada à concorrência desleal, no valor 
de R$ 20 mil.

–

so8
Valor monetário de multas significativas e  
sanções resultantes de não conformidade com leis  
e regulamentos

Registramos, em 2009, um total de 6.390 processos administrativos, judiciais e de arbitragem que 
resultaram em multas no valor de R$ 238.693,30. Não registramos nenhuma sanção não monetária 
no período. 

–

AF33 prioridades da estratégia de investimentos na 
comunidade

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 60

DeseMPeNHo soCiAl – resPoNsAbiliDADe Pelo ProDUto

Pr1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança nas 
fases do ciclo de vida de produtos e serviços

Respeito aos Clientes 31

Pr2 Casos de não conformidade com regulamentos e 
códigos de saúde e segurança

Respeito aos Clientes 30

Pr3 Informação sobre produtos e serviços exigida por 
procedimentos de rotulagem

Todos os nossos produtos têxteis de vestuário contêm uma etiqueta regulamentada, com informações 
sobre composição do produto, fabricante e instruções de manutenção da peça.

–

Pr4 Casos de não conformidade com regulamentos e 
códigos relacionados à rotulagem

Registramos dois casos em 2009. Um deles, referente ao tempo prolongado de espera na fila, gerou 
uma ação na justiça ganha pela C&A. No segundo caso, de recusa ao atendimento prioritário a um 
cliente com criança de colo, fomos condenados e pagamos uma multa de R$ 2.036,00.

–

Pr5 práticas relacionadas à satisfação do cliente Respeito aos Clientes 24, 30

Pr6
programas de adesão a leis, normas e códigos de 
publicidade, promoção e patrocínio Respeito aos Clientes 29

Pr7 Casos de não conformidade com regulamentos e 
códigos relacionados à comunicação de marketing

Em 2009, registramos 24 casos de não conformidade, sendo 20 deles relacionados a códigos 
voluntários. Estes casos se referem à Campanha Dia dos Namorados 2008 e à Campanha do Dia das 
Crianças 2007.

–

Pr8 Total de reclamações comprovadas relativas à 
violação de privacidade e perda de dados dos clientes

Não há registros de reclamações contra a C&A. O cadastro dos nossos clientes é de responsabilidade 
do Banco Ibi, parceiro comercial pertencente ao Banco Bradesco que administra o cartão C&A. Todos 
os dados são provenientes de um cadastro preenchido pelo cliente na adesão ao cartão e devem ser 
protegidos de acordo com a regulamentação do Banco Central do Brasil.

–
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Pr9
Valor monetário de multas significativas por 
não conformidade com leis e regulamentos no 
fornecimento de produtos e serviços

A C&A pagou multas no valor total de R$ 71.117,39 referentes a 87 processos administrativos. –

DeseMPeNHo soCiAl – CADeiA De ForNeCiMeNto

AF1 Conteúdo e cobertura do código de conduta Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 50

AF2 Terceiros e funcionários engajados na função de 
monitoramento da conformidade ao código de conduta

Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 52

AF3 processo de auditoria da conformidade Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 52

AF4 políticas e procedimentos para receber, investigar e 
responder a queixas e reclamações

O cliente que quiser entrar em contato para elogiar, reclamar ou sugerir, pode enviar um e-mail na 
seção Fale Conosco, em nosso website www.cea.com.br ou depositar cartas nas urnas distribuídas 
em todas as lojas. Uma terceira opção são os terminais eletrônicos existentes em algumas lojas e 
que devem ser ampliados a todas, gradualmente. Não consideramos denúncias anônimas, pois não 
permitem o retorno sobre sua apuração. 

–

AF6 políticas para seleção, gestão e descadastramento de 
fornecedores

Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 52

AF7 Número e distribuição dos locais de trabalho cobertos 
pelo código de conduta

Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 50

AF8 Número de auditorias realizadas e percentual dos 
locais de trabalho auditados

Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 52

AF10 Incidências de não conformidade quanto a horas 
extras

Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 54

AF12 Incidências de utilização de mão de obra infantil Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 54

AF14 Incidências de não conformidade com o código de 
conduta

Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 54

AF16 práticas de remediação das não conformidades 
identificadas

Fortalecimento da Relação com os Fornecedores 53
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